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1. Administrasjonssjefens innledning 

Temaene attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne, natur og miljø er kommunens strategiske 

innsatsområder og ligger til grunn for Horten kommunes overordnede målsettinger.  

Planverket vektlegger også grunnleggende perspektiver som folkehelse og bærekraft. Innovasjon og 

engasjement er viktige egenskaper for at vi sammen skal lykkes med kommunens måloppnåelse. 

Kommunens etiske retningslinjer skal bygge på en høy etisk standard og skal til enhver tid legge til rette 

for en tillitsskapende forvaltning. Kommunalområdene rapporterer at de er godt i gang med arbeidet med 

for å nå de mål som er satt i Horten kommune. 

1.1. Økonomi 

Horten kommune har fokus på en rasjonell forvaltning av kommunale fellesinteresser for å sikre en 

bærekraftig utvikling til det beste for innbyggere i Horten kommune. Vedtatt budsjett fra 14.desember 

2015 bygger på knappe, men med realistiske rammer. I budsjettvedtaket ble det vedtatt en rekke 

utredninger og blir i all hovedsak gjennomført. I de tilfelle administrasjonen ikke klarer å levere i henhold 

til gitte frister, blir dette varslet i denne rapporten for det aktuelle kommunalområdet.  

Pr 1.tertial vurderes den økonomiske situasjonen som anstrengt, men under kontroll. Overordnet er den 

økonomiske situasjonen som følger pr kommunalområde:  

Kommunalområde  

Tall i tusen 

Prognose Kommentar 

Administrasjon 

(Se kap 2 for detaljer) 

-1 000 

Kommunalsjefen følger opp seksjonene månedlig, og har gjennom 

en helhetlig tilnærming foreløpig valgt å ikke justere budsjettene 

mellom seksjonene – dette vurderes fortløpende opp mot risiko og 

nødvendig handlingsrom. Foreløpig velger kommunalsjefen å 

rapportere balanse, men signaliserer samtidig en risiko i budsjettet 

som vi følger opp fortløpende.  

Helse og velferd 

(Se kap 3 for detaljer) 
0 

Helse og velferd har anstrengt økonomi og må iverksette tiltak for å 

oppnå økonomisk balanse. Foreløpig vurderes stram 

økonomistyring, arbeid med økte inntekter og nærværsarbeid som 

relevante tiltak. Skulle situasjonen forverre seg må det vurderes 

lavere tjenestenivå i flere enheter. 

Oppvekst 

(Se kap 4 for detaljer) 
0 Kommunalområdet styrer mot balanse.  

Kultur og 1 000 Kommunalområdet styrer mot et lite mindreforbruk 



samfunnsutvikling 

(Se kap 5 for detaljer) 

Teknisk 

(Se kap 6 for detaljer) 
2 000 

Kommunalområde teknisk har god kontroll over økonomi og styrer 

mot et lite mindreforbruk. 

Havna 

(Se kap 7 for detaljer) 
0 

Horten havnevesen styrer mot et års mindreforbruk på kr 1 mill mot 

budsjett kr 0,85 mill. I henhold til have- og farvannsloven vil midlene 

avsettes til senere års bruk 

 

Finans 

(Se kap 8 for detaljer) 
0 

 

Pr 1.tertial er det samlede mindreforbruket på ca 0,1% av brutto driftsinntekter, tilsvarende ca 2,0 

millioner kroner. Dette avviket vurderes som forholdsvis marginalt og Administrasjonssjefen følger 

situasjonen frem mot 2. tertial. Detaljerte analyser pr kommunalområde fremkommer i kapittel 2 til 8. 

1.2. HR 

For å dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune fremstår som 

en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere, gode og helsefremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er 

fokus på HMS, hele stillinger, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig. 

Horten kommune rekrutterer for tiden godt, med mange og gode søkere til de fleste stillinger. Horten 

kommune blir omtalt positivt ut over egne grenser som en kommune der mye positivt skjer. Dette, 

sammen med god lederopplæring er viktig for å yte gode tjenester til innbyggerne. Arbeidsbelastningen 

innenfor enkelte områder er høy og følges opp i dialog med tillitsvalgte og hovedvernombudet.  

1.3. Internkontroll 

Administrasjonssjefens vurdering er at kommunen har etablert egenkontroll med målet om å levere 

lovlige og forsvarlige tjenester til innbyggerne. En viktig indikator for betryggende kontroll er i hvilken 

grad formaliserte systemer, styrende dokumenter og rutiner etterleves. Den etablerte internkontrollen 

skal fungere etter lovens krav og det er tilrettelagt for en systematisk tilnærming for etterlevelse. Denne 

perioden har kommunalsjefer meldt at de er i rute og har i henhold til årshjulet utarbeidet 

virksomhetsplaner og vurdert kritiske områder. Samlet skal kommunalområdenes risikobilde gi grunnlag 

for iverksetting av nye tiltak. Administrasjonssjef kan nå forberede rullering av overordnet ROS – analyse 

for 2016. Et område som bl.a. skal vurderes spesielt er arbeidsbelastningen i hvert kommunalområde.  
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1.4. Mål- og resultatstyring 

Kommunestyret i Horten kommune har vedtatt en rekke tjenesteproduserende mål i kommende 

økonomiplanperiode. I kapittel 2-8 har administrasjonssjefen beskrevet hvilke aktiviteter som er iverksatt 

for å nå målene i løpet av økonomiplanperioden.   

Det er iverksatt et prosjekt gjennom 2016 som skal øke kvalitet på utarbeidelse av mål, indikatorer samt 

fortløpende rapportering av disse målene. Systemet skal etter planen være klart til første rapportering i 

2017 og gi økt informasjon om de målene Horten kommune skal jobbe etter i et langsiktig perspektiv, 

forankret i kommunens visjon og kommuneplanens samfunnsdel.  

  



2. Kommunalområde Administrasjon 

Kommunalområdet vurderes å være i rute i forhold til vedtatte mål i økonomi- og handlingsplanen. Det 

jobbes bevisst med effektivitet, tilgjengelighet og god service opp mot de 4 fokusområdene i 

kommuneplanens samfunnsdel. Forventningene til tempoet i måloppnåelsen vurderes å være høyere enn 

det rammebetingelsene gir rom for. Dette innebærer at støttefunksjoner i noen grad kan oppleves som 

begrensende for andre tjenesteområders utviklingsbehov. Vi vurderer imidlertid at utviklingen i 

kommunalområdet er i tråd med vedtatte målsettinger for kommunalområdet. 

 

Kommunalområde administrasjon vurderer å ha god internkontroll, herunder økonomistyring, 

sykefravær, arbeidsmiljø, ajourholdte rutiner mv. Det er likevel tydelig at kommunalområdet har en 

økonomisk risiko i forhold til vedtatt budsjett for 2016.  

2.1. Økonomi 
2.1.1. Fakta  

Kommunalområde Administrasjon 

  
Regnskap pr 
1.tertial Budsjett pr 

1.tertial Avvik 

Års- 
prognose 

Års- 
budsjett 

Beregnet 
årsavvik 

Driftsutgifter 27 369 927 26 690 000 -679 927 72 751 448 72 088 000 -663 448 

Driftsinntekter -283 694 -142 000 141 694 -4 273 192 -4 975 000 -701 808 

Netto 
driftsramme 

27 086 232 26 548 000 -538 232 68 478 256 67 113 000 -1 365 256 

Pr seksjon 

Politisk             

Driftsutgifter 989 888 909 000 -80 888 5 063 299 4 943 000 -120 299 

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto 
driftsramme 

989 888 909 000 -80 888 5 063 299 4 943 000 -120 299 

          

Driftsutgifter 3 623 687 3 268 000 -355 687 10 160 112 8 762 000 -1 398 112 

Driftsinntekter 0 0 0 -568 000 -568 000 0 

Netto 
driftsramme 

3 623 687 3 268 000 -355 687 9 592 112 8 194 000 -1 398 112 

Internkontroll             

Driftsutgifter 291 654 334 000 42 346 868 054 911 000 42 946 

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto 
driftsramme 

291 654 334 000 42 346 868 054 911 000 42 946 

Beredskap             

Driftsutgifter 287 304 385 000 97 696 908 957 1 067 000 158 043 

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto 
driftsramme 

287 304 385 000 97 696 908 957 1 067 000 158 043 

HR             
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Driftsutgifter 7 653 829 6 914 000 -739 829 19 719 034 18 900 000 -819 034 

Driftsinntekter -83 414 0 83 414 -3 013 414 -2 920 000 93 414 

Netto 
driftsramme 

7 570 415 6 914 000 -656 415 16 705 620 15 980 000 -725 620 

Økonomi             

Driftsutgifter 4 214 225 4 319 000 104 775 10 918 872 11 840 000 921 128 

Driftsinntekter -10 251 0 10 251 343 251 -411 000 -754 251 

Netto 
driftsramme 

4 203 974 4 319 000 115 026 11 262 123 11 429 000 166 877 

Skatt             

Driftsutgifter 2 077 013 1 127 000 -950 013 2 782 013 2 782 000 -13 

Driftsinntekter -190 029 -142 000 48 029 -475 029 -425 000 50 029 

Netto 
driftsramme 

1 886 984 985 000 -901 984 2 306 984 2 357 000 50 016 

IT             

Driftsutgifter 4 864 904 5 105 000 240 096 14 217 785 14 492 000 274 215 

Driftsinntekter 0 0 0 -200 000 -291 000 -91 000 

Netto 
driftsramme 

4 864 904 5 105 000 240 096 14 017 785 14 201 000 183 215 

Dokument og service           

Driftsutgifter 3 367 422 4 329 000 961 578 8 113 322 8 391 000 277 678 

Driftsinntekter 0 0 0 -360 000 -360 000 0 

Netto 
driftsramme 

3 367 422 4 329 000 961 578 7 753 322 8 031 000 277 678 

2.1.2. Vurdering 
Kommunalområde Administrasjon har gått kritisk gjennom budsjettet, med prognose for resten av året. Vi 

er noe bekymret for økte kostnader innen annonsering, fellesinnkjøp og jubilianttilstelning (mange 25 

års-jubilanter!) og usikkerhet knyttet til pasientskadeerstatning i forhold til vedtatt budsjett. HR-

budsjettet har vi vært klar over at er stramt for 2016, og disse vil bli fulgt opp fremover. Avviket (kr. 

126 000,-) på «Politisk» skyldes innkjøp av nye iPads. Kjøpet ble gjennomført i 2015, men leverandøren 

leverte faktura for sent til å få dette regnskapsført i 2015.  

Det jobbes nå med å øke inntektssiden ved å gjennomgå alle avtaler vi har om tjenester for eksterne1.  I 

tillegg vurderer vi innkjøpsbegrensninger, formannskapets disposisjonskonto og redusert vikarbruk ved 

fravær. Arbeidsbelastningen vurderes å være betydelig, og det er noe etterslep på oppgaver som gjør at vi 

vurderer konsekvensen av umiddelbar bemanningsreduksjon og/eller innkjøpsstopp som for store for 

våre tjenestemottakere (folkevalgte og øvrig tjenesteproduksjon).  

2.1.3. Konklusjon 
Kommunalsjefen følger opp seksjonene månedlig, og har gjennom en helhetlig tilnærming foreløpig valgt 

å ikke justere budsjettene mellom seksjonene – dette vurderes fortløpende opp mot risiko og nødvendig 
                                                             

1
 Dette gjelder administrative støttetjenester for Horten havnevesen, IKA Kongsberg, Vestfold 

kommunerevisjon og Kirkelig fellesråd 



handlingsrom. Foreløpig velger kommunalsjefen å rapportere balanse, men signaliserer samtidig en risiko 

i budsjettet som vi følger opp fortløpende.  

2.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Seksjonene i kommunalområde administrasjon har laget egne kompetanseplaner som fremgår av deres 

virksomhetsplan (MRS). I lys av den økonomiske situasjonen er vi nødt til å ha en nøktern holdning til 

kompetanseutvikling, selv om vi opplever at dette er et svært viktig område. Kompetanseheving og 

bygging av rutiner og struktur i fornyede IT-systemer samt kritisk kompetanse for nøkkelroller er 

prioritert. 

Sykefravær 

 Korttidsfraværet er på 1,84% hittil i år (mål: 2,4%) 

 Langtidsfraværet er noenlunde stabilt på 4,39% (mål: 3,0%). 

Kommunalområdet har satt ambisiøse mål for nærvær, basert på det gode resultatet for 2015. 

Langtidsfraværet følges opp av de berørte lederne.  

Medarbeiderundersøkelse   

Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål 

Identitet 22,5 22,7 24,0 

HKI 24,9 24,7 24,0 

Samarbeid 24,1 24,8 24,0 

Arbeidsmiljø 25,4 25,4 20,0 

Det iverksettes tiltak for å styrke ansattes opplevelse av tilhørighet innen fokusområdet "Identitet". For 

øvrig følger alle seksjonsledere opp med egne medarbeiderverksteder for sine seksjoner. Kommunalsjefen 

gjennomfører medarbeiderverksted for ledergruppen i kommunalområdet i juni. 

Medarbeidersamtaler 

Kommunalområdet har god kontroll på gjennomføring av medarbeidersamtaler. Disse vil bli gjennomført 

som normalt også i 2016. 
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HMS- og kvalitetsutvalg 

Det gjennomføres månedlige HMS- og kvalitetsutvalgsmøter i henhold til plan og mandat. 

Kommunalområdet vurderes å ha være i rute mht internkontroll på HR-området.  

2.3. Internkontroll 

Det er generelt høyt fokus på internkontroll, med tett oppfølging av alle innmeldte avvik. Avvikssystemet 

tas stadig mer aktivt i bruk internt - dette vurderes som positivt for å sikre læring og forbedring. 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

Kommunalområdet har ansvaret for en vesentlig del av de overordnede rutinene i kommunen, og 

ansvaret for at vi har et vel fungerende styringssystem. Det overordnede arbeidet sikres fortløpende 

gjennom en risikobasert prioritering av behovet for revidering av rutiner. Rutiner revideres fortløpende 

(månedlig) i Administrasjonssjefens ledermøte.  

Det arbeides kontinuerlig med å få på plass nye rutiner knyttet til implementering av nytt HR-system. I 

tillegg gjennomgås rutiner for politisk saksgang som følge av fornyet teknologisk løsning for å 

administrere politiske møter. I tillegg iverksettes holdningsskapende tiltak knyttet til etikk og anti-

korrupsjonsarbeid. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Kommunalområdet vurderes å være i rute når det gjelder ROS-analyser av kritiske områder. Dette brukes 

som grunnlag for utarbeidelse av virksomhetsplanene. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-april 31 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 2 

 

Grad på avvik Antall 

Meget alvorlig 2 

Alvorlig 16 

Lite alvorlig 13 

 

Type avvik Antall 

HMS 11 

Informasjonssikkerhet 2 



Tjenester, kvalitet, saksbehandling 18 

Det ble registrert 1 avvik i april 2016.  Hittil i år er det registrert 32 avvik. De siste to åpne avvikene er 

lukket etter 30.april. Avvikene brukes aktivt i forbedringsarbeid. 

De 32 avvikene er fordelt slik mellom seksjonene:  

De fleste avvikene er knyttet til HR-seksjonen, der også tillitsvalgte og lærlinger er organisatorisk 

tilknyttet. Dersom en lærling i et annet kommunalområde melder et avvik, vil det vises i statistikken til 

kommunalområde administrasjon. 

De fleste avvikene er knyttet til vår tjenesteproduksjon/saksbehandling. F. eks. at en rutine ikke finnes, 

eller at en rutine ikke er fulgt. 

Det er registrert 2 meget alvorlige avvik. Det ene var registrert av lærling i hjemmetjenesten, og håndtert i 

hjemmetjenesten. Det andre avviket var knyttet til overgangen til nye rutiner mellom lønn og regnskap 

som følge av nytt HR-system. Dette er fulgt opp. 

Av de 16 alvorlige avvikene, er 7 registrert av lærlinger, og håndtert i andre kommunalområder. Det 

vurderes som positivt at lærlingene også aktivt benytter avvikssystemet. 

2.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

2.4.1. Mål 1 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet arbeider aktivt med digitalisering. I dette arbeidet legger vi til grunn kommunens 

vedtatte strategier for kommunikasjon og IKT. Fornyet versjon av kommunens sak/arkivsystem har satt 

oss i stand til å digitalisere postgang til/fra kommunen. Dette er en pågående prosess som trenger 

modning og læring både internt og for våre innbyggere. En av strategiene for å motivere for digitalisering 

er knyttet til nettsiden og sosiale medier. Disse er viktige kontaktflater mot innbyggerne. 

Kommunalområdet har i 2016 begrenset kapasitet til å gjennomføre kampanjer for å legge til rette for å 

øke innbyggernes digitale bruk. Likevel synes den generelle samfunnsutviklingen å trekke å retning av at 

stadig flere etterspør et digitalt alternativ. Internt har vi satt fokus på å gjøre om papirskjemaer til digitale 

skjemaer, og følger opp dette så langt/raskt det er kapasitet til det. Overgangen fra papirskjemaer til 

digitale prosesser for ansettelser, lønnsendringer og andre HR-prosesser oppleves nok som krevende for 

organisasjonen – men det gir færre feil og mindre behov for feilrettinger. 

 

Administrative arbeidsprosesser er effektive 
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Kommunalområdet følger opp skolenes IKT-satsing med mål om 100% dekning av elev-PCer i 

ungdomsskolen, og bidrar i strategiutviklingen til IKT i skolen.  

Kommunens kritiske datasystemer har en oppetid på over 99,9%. Det er effektivt at oppetiden på 

datasystemer er høy. Det arbeides også kontinuerlig med å finne smarte automatiske løsninger, som f. 

eks. integrasjoner mellom systemer – som reduserer feil og behov for feilrettinger. Samtidig øker omfang 

av – og krav til utsyr, samt kompleksiteten i systemene våre. Dette medfører økt behov for driftsressurser 

til bl.a. helpdesk. 

Skatteoppkreverfunksjonen i Horten er effektiv. Vi har en høy andel innbetalt restskatt i forhold til 

sammenliknbare kommuner, og god gjennomføring av arbeidsgiverkontroller. 

Kommunalområdet har et potensial for å kunne effektivisere kommunens innkjøp. Antall fakturaer og 

antall leverandører er for høyt. Det er satt et fokus på arbeidet sammen med «grønne innkjøp» høsten 

2016 og fremover i handlingsplanperioden. 

Digitalisering, automatisering og integrasjon er strategier kommunalområdet jobber etter. I tillegg er det 

svært viktig for oss å holde tilstrekkelig fokus på intern opplæring for å sikre effektiv støtte og 

tjenesteproduksjon. 

Måloppnåelse 

Målsettingene for handlingsplanperioden vurderes å være realistiske. Tempoet begrenses i noen grad av 

kapasitet. Administrasjonen ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner når det gjelder 

lønnsutgifter til administrasjon (Jfr. KOSTRA). En lavt bemannet administrasjon er ikke nødvendigvis 

effektiv for kommunen som helhet. Et eksempel kan være vårt mål om å øke antallet elev-PCer i skolen. 

Dette vil være effektivt for kommunen – i skolene – mens administrasjonen må øke bemanningen for å 

kunne håndtere det økte driften av PCer. Nye og/eller økte oppgaver (f. eks. politiske saker, IKT, egen 

lønnskjøring, A-melding) bidrar til økt ressursbehov. Administrasjonen skal være slank, effektiv og 

dimensjonert slik at den ikke blir en flaskehals i kommunens samlede effektivitet. For lav bemanning i 

administrasjonen gir økt risiko for at det etableres administrative funksjoner i andre kommunalområder. 

Det er trolig ikke effektivt for kommunen som helhet. 

  



2.4.2. Mål 2 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

For at kommunen skal oppleves som lett tilgjengelig og med god service, er det viktig at sentralbord, 

nettsider og sosiale medier fungerer godt. Vi har innført måling av svartider på sentralbordet. I 1. tertial 

mottok sentralbordet ca 17 000 telefonhenvendelser. 40% ble besvart innen 10 sekunder og 88% innen 

ett minutt (målet er 90%). Svartiden utfordres i noen grad av at vi legger flere interne servicefunksjoner til 

den sammen bemanninger som betjener sentralbord og servicetorg. Antall følgere på kommunens 

Facebook-sider øker jevnt, og var pr. 1. tertial på ca 3800 (målet er 5000 i handlingsplanperioden). 

Evalueringen av kommunens nettsider er ennå ikke gjennomført av DIFI, men tilbakemeldingene fra 

innbyggerne er altoverveiende positive. 

Antall lærlinger er definert under denne målsettingen i handlingsplanen. Kommunen har et mål om å øke 

antall lærlinger til 1 pr. 1000 innbygger. Budsjettet for 2016 gir rom for 18 lærlinger. Pr. 30. april var status 

19 lærlinger - 10 av disse innen helsearbeiderfaget. 

Det er gjennomført «brukerundersøkelse» blant folkevalgte som til en viss grad berører 

kommunalområde administrasjon. Vår vurdering er at folkevalgte generelt er tilfreds med tilgjengelighet 

og service fra administrasjonen, samtidig som det pekes på forbedringsområder. 

Det er ikke gjennomført noen samlet undersøkelse av den opplevde interne støtten kommunalområdet 

gir til øvrig tjenesteproduksjon p.t. Det er stor pågang på interne helpdesk-funksjoner, selv om trykket på 

HR-helpdesk har avtatt. Kommunalområdet jobber internt for at vi skal være åpne og nysgjerrige på 

hvordan vi kan utvikle støttefunksjonene i tråd med brukers behov, innenfor budsjettrammene. 

Kommunen har ambisiøse mål mht samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ansatt en ny beredskapssjef i 

økt stillingsandel (100%) for å sikre at vi når målene. Det er bl.a. igangsatt arbeider med å brannsikre 

gamle Åsgårdstrand i dialog med berørte innbyggere, samt forbedring av tilgjengelig informasjon på 

internett. Vi har på plass opplegg for SMS-varsling av befolkning innenfor et gitt geografisk område. Det 

planlegges systematiske øvelser for å sikre at planverk, systemer og kriseorganisasjon fungerer som 

forventet ved en krise. Innbyggerne i Horten kan føle seg trygge på at kommunen har et høyt fokus på 

samfunnssikkerhet og beredskap. Pr. 1. tertial har vi ikke påbegynt planlegging og budsjettering av 

alternativ «katastrofe-lokalisering» av kriseledelse og sentrale driftsfunksjoner. Dette skal vurderes i 

handlingsplanperioden. 

 

For å bygge opp under fokusområdet «Natur og miljø», publiserer vi jevnlige nyheter på Facebook som 

handler om Lystlunden, Sykkelbyen, HOPP, turmuligheter osv. 

 

Administrasjonens tjenester oppleves som lett tilgjengelig og med god 
service 
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Kommunen har forberedt seg på sikker digital post til innbyggere, og er nå å klare til å iverksette dette (jfr. 

Mål 1). 

Måloppnåelse 

Opplevelse av tilgjengelighet og god service er en ambisiøs målsetting, og forskjellige personer kan ha 

forskjellige vurderinger av den samme opplevelsen. Vår vurdering er at kommunalområdet jobber bevisst 

for å strekke oss i tråd med målene i vedtatt handlingsplan. Brukerundersøkelser vurderes å være egnet 

verktøy for å kartlegge opplevelse av tilgjengelighet og god service. Her gjenstår det for 

kommunalområdet å få på plass egnede målparametre. Når det gjelder fakta, som svartider, følgere på 

Facebook osv – bruker vi dette til å underbygge vurderinger av måloppnåelse. 

Kapasiteten i kommunalområdet er grovt sett sammensatt av 4 komponenter: bemanning, kompetanse, 

kultur og teknologi. Kompetanse- og kulturutvikling jobber vi systematisk og målrettet med over tid. 

Bemanning og teknologi er i større grad direkte relatert til årlige budsjetter. 

 

I den grad ressurser til bemanning og teknologi ikke utvikler seg i takt med utviklingsbehovet i andre 

kommunalområder, kan det oppstå målkonflikter. Selv om kommunalområde administrasjon isolert sett 

når vedtatte målsettinger i handlingsplanperioden, kan kapasiteten vært utfordrende for andre 

kommunalområders måloppnåelse. Vi erfarer at dette er en hyppigere beskrivelse av status, og at 

kommunalområdet i større grad enn tidligere oppleves som en «flaskehals» i støtte og utviklingsarbeid. 

Konsekvensen er økt risiko for at det oppstår administrative funksjoner i andre kommunalområder, 

og/eller at utviklingen i et kommunalområde forsinkes av kapasitetsbegrensninger i kommunalområde 

administrasjon. 



3. Kommunalområde Helse og velferd 
Helse og velferd har anstrengt økonomi med beregnet merforbruk på 4,7 millioner kroner. Med tiltak 

forventes det å oppnå balanse. Sykefravær er svakt synkende, men fortsatt høyere enn målsettingen. HKI 

undersøkelsen viser høyere deltagelse og relativt stabile resultater sammenlignet med vår 2015. Helse og 

velferd har god internkontroll. Antall avvik er stabile og arbeidet med mål- og resultatstyring foregår 

planmessig.  

3.1. Økonomi 

3.1.1. Fakta 

 

  

Regnskap Budsjett Periode- Års- Års- Beregnet

pr 1. tertial pr 1. tertial avvik prognose budsjett årsavvik

Driftsutgifter 220 702 219 500 -1 202 618 200 608 950 -9 250

Driftsinntekter -21 208 -21 453 -245 -124 800 -120 267 4 533

Netto driftsramme 199 494 198 047 -1 447 493 400 488 683 -4 717

Helseservice/Kommunalsjef

Driftsutgifter 5 933 6 000 67 13 800 14 178 378

Driftsinntekter 0 0 0 -11 700 -8 924 2 776

Netto driftsramme 5 933 6 000 67 2 100 5 254 3 154

Legetjenester

Driftsutgifter 12 319 12 300 -19 35 650 35 637 -13

Driftsinntekter -1 743 -1 900 -157 -8 800 -9 691 -891

Netto driftsramme 10 576 10 400 -176 26 850 25 946 -904

Forebygging og samhandling **

Driftsutgifter 22 874 22 800 -74 65 600 65 016 -584

Driftsinntekter -5 196 -5 200 -4 -5 600 -5 551 49

Netto driftsramme 17 678 17 600 -78 60 000 59 465 -535

Hjemmetjenester

Driftsutgifter 44 098 43 500 -598 122 700 121 128 -1 572

Driftsinntekter -1 412 -1 400 12 -13 100 -13 033 67

Netto driftsramme 42 686 42 100 -586 109 600 108 095 -1 505

Voksenhabilitering

Driftsutgifter 36 394 36 400 6 102 000 100 964 -1 036

Driftsinntekter -743 -740 3 -35 800 -35 756 44

Netto driftsramme 35 651 35 660 9 66 200 65 208 -992

Rus og psykisk helse *

Driftsutgifter 16 560 16 600 40 50 300 49 311 -989

Driftsinntekter -2 495 -2 500 -5 -12 300 -12 262 38

Netto driftsramme 14 065 14 100 35 38 000 37 049 -951

NAV Horten

Driftsutgifter 30 147 29 500 -647 79 350 76 393 -2 957

Driftsinntekter -956 -1 013 -57 -3 000 -3 050 -50

Netto driftsramme 29 191 28 487 -704 76 350 73 343 -3 007

Sykehjem

Driftsutgifter 52 377 52 400 23 148 800 146 323 -2 477

Driftsinntekter -8 663 -8 700 -37 -34 500 -32 000 2 500

Netto driftsramme 43 714 43 700 -14 114 300 114 323 23

* inkl Boligkontoret fom 1/1-16

** inkl Braarudåsen (overført fra Sykehjem fom 1/4-16)

Kommunalområde Helse og velferd

Pr enhet



1.Tertial 2016  Horten kommune 

19 

 

3.1.2. Vurdering 
Helse og velferd estimerer et merforbruk på 4,7 millioner kroner for 2016, men med tiltak forventes det å 

oppnå balanse. Kommunalområdet har en økning i inntektene fra enkelte refusjonsordninger, hvor det er 

noe usikkerhet knyttet til summen på endelig refusjon. Kommunalområdet har i hele 2015, og så langt i 

2016, hatt spesielt fokus på kvalitet og kompetanse knyttet til økonomirapporteringen og man har hatt en 

god prosess for å bygge kompetanse på området. 

Helse og velferd administrasjon har få administrative ressurser og er således effektiv. Alle planer, 

utredninger, politiske saker, prosjektarbeid, kvalitetsmelding, kompetansehevende tiltak og 

utviklingsarbeid foregår stort sett i linje. Det er store enheter i Helse og velferd som har omfattende drift 

som skal foregå med høy kvalitet. HKI resultatene viser at medarbeidere i Helse og velferd ofte synes de 

mangler ressurser til å gjøre en god jobb. Det er sentralt at aktiviteter som er direkte relatert til 

tjenesteproduksjon prioriteres. 

Helseservice styrer mot balanse uten særlig risiko. 

Forebygging og samhandling i 2016 inkluderer avdeling for øyeblikkelig hjelp (Ø-hjelp), legevakt og 

Braarudåsen senter. Kapasiteten på Ø-hjelp avdelingen er økt med en plass utover budsjett for å ivareta 

lovpålagte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Kommunen er pliktig til å motta pasienter 

som vurderes utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og må betale for overliggerdøgn når 

pasientene ikke kan tas imot tidsnok. Legevakten flyttes organisatorisk fra enhet for Legetjenester til 

enhet for Forebygging og samhandling fra mai 2016. Siden legevakten går fra å være interkommunal til 

kommunal i september 2016 vil det påløpe kostnader utover budsjett slik det er gjort rede for i politisk 

sak. 

Legetjenester. Legevakten blir en del av Forebygging og samhandling fra våren 2016, men vil ha samme 

tjenesteproduksjon som tidligere. Merforbruket knyttet til legevakt føres på legetjenester i denne 

tertialrapporten, men overføres til enhet for Forebygging og samhandling fra mai 2016. 

Boligkontoret ble etablert 1.1.2015 med årsverk fra Rus og psykisk helse og NAV. Boligkontoret skal 

koordinere det boligsosiale arbeidet i kommunen. Boligkontoret får et merforbruk dersom ikke tiltak 

iverksettes som skyldes at medarbeiderne er planlagt plassert i kommunale bygg, men kapasitet på 

kontorplasser har medført at boligkontoret må leie kontorplasser. Som bindeledd mot Boligstiftelsen blir 

boligkontoret belastet økonomisk for husleie i boliger som ikke blir benyttet. Boligene som ikke leies ut 

har en standard som er for lav.  Økonomisk er det en uheldig mekanisme i de tilfellene boligene er tildelt, 

men ikke benyttes. Disse kostnadene må salderes i annen tjenesteproduksjon i Helse og velferd. En mulig 

løsning synes å være at boligstiftelsen bes om å avhende boliger med for lav standard. Administrasjonen 

vil følge opp dette.  



Rus og psykisk helse rapporterer anstrengt økonomi, men forventes å gå i balanse. Boligkontorets 

potensielle merforbruk bokføres under enhet for Rus og psykisk helse. 

 

Sykehjem styrer mot balanse i en situasjon hvor man har flere ekstra ressurskrevende pasienter. Dette 

klarer man som følge av økte refusjoner ved pasienter under 67 år som har særlig ressurskrevende 

tjenester. 

Voksenhabilitering har mange nye brukere fra 2014 og 2015, og har anstrengt drift. Enheten har et 

økonomisk merforbruk på omtrent 1 million kroner, som i hovedsak skyldes at enheten har økt med flere 

brukere. I tillegg er det behov for flere plasser til avlastning, bolig og dagaktivitet i den kommende 

perioden.  

 I forhold til tidligere er det beregnet økte inntekter knyttet til refusjonsordningen for særlig 

ressurskrevende brukere.  

Hjemmetjenesten har et estimert brutto merforbruk på 1,5 millioner. Kostnader til brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) er økt som følge av at flere brukere velger denne tjenesteformen. Brukere under 18 år 

som velger å få tjenesten organisert som BPA blir belastet Hjemmetjenesten. I Hjemmetjenesten er antall 

oppdrag og kompleksitet økt, selv om antall pasienter er stabilt. Dette har sammenheng med 

samhandlingsreformen og at flere pasienter enn tidligere med komplekse tilstander ivaretas hjemme. 

Kjøreruteoptimaliseringsverktøyet Spider implementeres ferdig i Hjemmetjenesten før sommeren. 

Effekten av Spider er positiv, og fører til kvalitetsforbedringer, men gir foreløpig ikke forventede 

økonomiske innsparinger. Horten kommune har fått penger fra Oslofjordfondet for å utvikle Spider 

videre.  

NAV har et estimert merforbruk på 3 millioner kroner, men dette avhenger i stor grad av hvordan tilskudd 

til integrering og særtilskudd knyttet til bosetting og opplæring av flykninger fordeles internt i kommunen. 

NAV har som en følge av SOFAK-rapporten, forvaltningsrevisjon og etter tilsyn fra Fylkesmannen, iverksatt 

både organisatoriske endringer, rutineendringer og prosjekter for å bedre situasjonen til sine brukere. 

Effekten av tiltakene har vært etter forutsetningene når det gjelder avvik og forbedringsområder for 

brukerne. Den økonomiske effekten har delvis kommet i 2016. Tiltak som har som formål å avklare 

langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, har en økonomisk effekt.  

3.1.3. Konklusjon 
Helse og velferd har anstrengt økonomi og må iverksette tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Foreløpig 

vurderes stram økonomistyring, arbeid med økte inntekter og nærværsarbeid som relevante tiltak. Skulle 

situasjonen forverre seg må det vurderes lavere tjenestenivå i flere enheter. 
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3.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Temaplan Kompetanse og rekruttering skal sikre at en til enhver tid har tilstrekkelig personell og 

kompetanse til å imøtekomme krav. Planen beskriver tre satsningsområder: 

• Program for å kvalifisere ufaglærte og assistenter  

• Ferdighetstrening i praktiske prosedyrer 

• Ledelse og innovasjon. 

Status våren 2016 er at program for å kvalifisere ufaglærte og assistenter er under utarbeidelse. Når det 

gjelder ferdighetstrening foregår dette systematisk ved bruk av eget ferdighetsrom på Indre Havn 

sykehjem og ved avtale med Høgskolen i SørØst-Norge (HSN) om scenariotrening for 50 ansatte. 

Om lag 40 ledere har deltatt på studiet «Samhandlende ledelse» som ble avsluttet med at 11 tok eksamen 

våren 2016. 

 

Sykefravær 

Kommunalområdet har et fravær på 10,99% i april, som er en liten nedgang fra januar hvor det var 

11,83%. Voksenhabilitering, Sykehjem og Hjemmetjenesten har høyt fravær. Det er nødvendig med tiltak 

for å redusere fraværet og oppfølging av sykmeldte og nærværsarbeid må prioriteres resten av 2016. 

Medarbeiderundersøkelse   
Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål for 

kommunalområdet 

Identitet 21,0 21,5 24,0 

HKI 23,6 23,3 24,0 

Samarbeid 22,8 22,8 24,0 

Arbeidsmiljø 22,6 23,3 20,0 

 

Våren 2016 ser man en økning i antall respondenter til 543 (441) til tross for at NAV er tatt ut siden de 

gjennomfører egen HKI.  

 

Undersøkelsen viser at måltall for arbeidsmiljøindeksen ble nådd med god margin. Påstandene i denne 

indeksen handler om fysisk og psykisk arbeidsmiljø, tillit til leder, miljø og at man synes å få til gode 

endrings- og utviklingsprosesser i enheten. For de tre andre indeksene ser man en liten endring i resultat 

for 2015 men måltall ble ikke nådd. Resultatet for Identitetsindeksen inneholder påstander om å kjenne 



kommunens historie og tradisjon og om å være stolt av Horten kommune sin visjon. Årets undersøkelse vil 

følges opp med HKI- verksted i alle avdelinger. Det er bekymringsfullt at mange ansatte ikke opplever å ha 

nok ressurser til å gjøre jobben sin på en god måte. 

Medarbeidersamtaler 
Avdelingene rapporterer at gjennomføring av medarbeidersamtaler går som planlagt. Helseledergruppen 

har utviklingssamtaler etter en ny mal basert på løsningsfokusert tilnærming.  

HMS- og kvalitetsutvalg 
HMS- og kvalitetsutvalg består av alle ledere i kommunalområdet samt HVO og HTV for Delta, 

Fagforbundet og Sykepleieforbundet. Utvalget har månedlige møter med fast agenda:  

 

 Gjennomføring av budsjett 

 Sykefravær og nærværsarbeid 

 Avvik, klager og forbedringsarbeid 

Det vurderes at arenaen fungerer etter hensikten. I administrasjonssjefens ledermøte er man enige om å 

ta med etisk refleksjon på agendaen i HMS møtene. 

3.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
Kommunalområdet reviderer prosedyrer i henhold til ledelsens gjennomgang. For tiden arbeides det med 

å samordne alle prosedyrer, slik at så mange som mulig gjøres felles for hele kommunalområdet. Nå er 

det fokus på funksjonsbeskrivelser. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til årshjul 
Enhetene har gjennomført ROS analyser i tråd med planen.  

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering2 

Antall avvik Antall 

Antall meldte avvik jan-april 676 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 21 

 

                                                             

2 Det er 64 avvik som ikke har blitt med i statistikken i tabellen over. Dette skyldes en svakhet i 

statistikkmodulen til avvikssystemet som også omtales under internkontroll i tertialrapporten . Totalt er 

det altså 740 avvik som er meldt i perioden totalt. De fleste av avvikene er registrert via håndholdte 

enheter i Hjemmetjenesten og noen få i Voksenhabilitering. Alle avvikene er lukket og det arbeides med å 

rette feilen.  
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Grad på avvik Antall 

Meget alvorlig 123 

Alvorlig 219 

Lite alvorlig 334 

 

Type avvik Antall 

HMS 334 

Informasjonssikkerhet 317 

Tjenester, kvalitet, saksbehandling 25 

 

Antall rapporterte hendelser er rimelig stabilt. Etter innføring av elektronisk avvikssystem sommeren 2015 

ser man en systematisk økning i antall hendelser kategorisert som alvorlig. Ved gjennomgang ser man at 

dette er forårsaket av manglende opplæring i bruk av avvikssystemet. I tillegg er en stor andel rapporterte 

hendelser ikke avvik i forståelsen brudd på lover og forskrifter, men forhold den ansatte ønsker skal 

forbedres. Det er iverksatt tiltak for kompetanseheving på selve avvikssystemet for å forhindre 

feilregistrering. 

3.4. Mål- og resultatstyring 
Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene 

i Helse og velferd.  

3.4.1. Mål 1  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Ledere har et kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen.  

Måloppnåelse 

 Måloppnåelse på HKI indikatoren "Posisjon" med påstanden: ”Jeg vil fortsette å arbeide i Horten 

kommune selv om jeg ble tilbudt ny jobb av annen arbeidsgiver”. Resultat våren 2016 er 3,5 som 

er det samme som året før. Målet er 4,0. 

 Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling. I følge statistikk var det 543 søkere på 40 

stillingsutlysninger første tertial 2016. Hvis man ser bort fra utlysningene om sommervikarer 

som mottok mange søknader, er det gjennomsnittlig 15 søkere per utlysning. Halvparten av 

stillingene oppnådde under ti søkere.  Stillingene med færrest søkere er i hovedsak de med krav 

til 3-årig høyskole. 

 

Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass 



3.4.2. Mål 2 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Samhandlende ledelse har vært tema på lederutviklingsprogrammet på høyskolen som avsluttes våren 

2016. 

Måloppnåelse 

 Måloppnåelse på HKI indikator” Deling på tvers” som har påstand:” I min enhet er det en positiv 

kultur for å fremme nye tanker og ideer som kan utvikle enheten videre”. Resultat våren 2016 er 3,6. 

Målet er 4,0. 

 Måloppnåelse på HKI indikator” Endringsprosess” som har påstand: ”Jeg synes vi får til gode 

endrings- og utviklingsprosesser i vår enhet”. Resultatet våren 2016 er 3,6 noe som er en økning fra 

3,4. Kommunens mål (3,0) er nådd. 

 

3.4.3. Mål 3  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet har strukturelt samarbeid med kommunalområde Oppvekst gjennom Koordinerende 

enhet (KE), når det gjelder personer med utviklingshemming og innen tjenesteområde rus og psykisk 

helse 

Måloppnåelse 
Vurdering om målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.  

 Antall formelle møteplasser mellom kommunalområdene. Målsetting om ti møteplasser er nådd 

med KE, samarbeid om habilitering, ”HYSJ”, ”TIGRIS”, ”Vi bryr oss i Horten”, ”Kollegateam ungdom”, 

«Ung i Horten», arbeidsgrupper i forhold til handlingsplan mot fattigdom, handlingsplan mot vold i 

nære relasjoner og handlingsplan for rus og psykisk helse (nåværende rusmiddel politisk 

handlingsplan).  

 Antall samarbeidsprosjekter. Enhet for rus og psykisk helse samarbeider tett med Kommunalområde 

Oppvekst på flere områder. I 2016 er det eksempelvis Ung i Horten og flere felles planer. 

 

Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester 

Helse og velferd samarbeider med kommunalområde Oppvekst 
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3.4.4. Mål 4 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet har bidratt med tre personer i prosessen med utarbeidelse av handlingsplan.  

Måloppnåelse 

 Følger tiltak i den politisk vedtatte handlingsplanen hvor første rapportering på indikatorer skjer i 

2017. 

 NAV er deltager i prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» (som en av 30 NAV kontor i 

landet). Dette er en nasjonal satsning som skal prøve ut tiltak og modeller for å hindre «sosialt arvet» 

fattigdom.  

 

3.4.5. Mål 5  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Det er fokus på å prioritere forebygging og tidlig intervensjon for derigjennom å forsøke og redusere 

behovet for tjenester. 

Måloppnåelse 

 Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13 er valgt som 

indikator. Av KOSTRA-tallene under fremkommer det at Horten prioriterer forebyggende arbeid 

høyest i forhold til gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13. Det er knyttet usikkerhet til 

resultatindikatoren da det er forskjeller i hvordan kommunene organisatorisk plasserer 

folkehelsekoordinator. 

 

Nøkkeltall for 2015  Horten K 13 Vestfold 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 

innbygger konsern 

265 159 140 
 

 Enhet for Forebygging og samhandling har forebyggende tiltak med måltall innen: friskliv, 

hverdagsrehabilitering, demens, kreft, kols, forebyggende hjemmebesøk, eldresenter og 

dagaktivitetssenter, kortidslager for hjelpemidler og øyeblikkelig hjelp. 

 
Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.   

Vi bidrar til å redusere fattigdom 

Vi prioriterer målrettet forebygging 



I en økonomisk presset situasjon kan det være utfordrende å holde fokus og prioritere forebyggende 

tiltak. Det er likevel mange muligheter innenfor dagens rammer og de må brukes systematisk. 14 

dagaktivitetsplasser ble opprettet på Gannestad i 2015. Dette tilbudet er 5 dager for 14 brukere - 

dag, kveld og helg. Det antas at tilbudet blir tilskuddsfinansiert i 2016, om tilskuddet bortfaller, vil 

enheten se på mulighetene for en eventuell samlokalisering av 14 dagplasser på Gannestad og Grønn 

omsorg. 

 

 Velferdsteknologi. Målsetting med syv forebyggende tiltak refererer seg til: 

1. Mobil trygghetsalarm er en del av tjenestetilbudet.  

Status: Det var ingen mobile trygghetsalarmer under utprøving i 1. tertial, det planlegges. 

2. Full implementering av Spider i alle soner (daglig drift). 

Status: Spider er implementert i alle avdelinger. Det gjenstår en del forbedringer før prosjektet 

defineres som helt implementert. Det er igangsatt et nytt prosjekt som skal videreutvikle Spider 

i samarbeid med Sintef og 4 andre kommuner. 

3. Digitalisering av analoge alarmer i Hjemmetjenesten. 

Status: Omtrent halvparten av 480 trygghetsalarmer er digitalisert. 

4. GPS, utprøving og pilot i drift. 

Status: Forsøk med sporingsteknologi (GPS) er igangsatt. 

5. Medisindispenser med varsling i drift.  

Status: Forsøk med medisindispenser er under planlegging. 

6. Dørsensor, utprøving og pilot i drift. 

Status: Forsøk med dørsensor er under planlegging. 

7. Fallsensor, utprøving og pilot i drift. 

Status: Forsøk med fallsensor er under planlegging. 

 

3.4.6. Mål 6  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Både forvaltningsenheten helseservice og NAV har kontinuerlig oppmerksomhet på å tildele tjenester som 

er nødvendige og forsvarlige, innenfor en stram økonomisk ramme. 

Måloppnåelse 

 Antall omgjorte vedtak etter klage.  

Første tertial 2016 har Helseservice mottatt to klager på vedtak med avslag (rettighetsklager) som 

etter ny vurdering ble oversendt til Fylkesmannen. I en sak ble vedtaket opphevet med pålegg om 

Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester 



1.Tertial 2016  Horten kommune 

27 

 

omgjøring. Den andre saken er ikke ferdigbehandlet. Det ble meldt to saker vedrørende egenbetaling 

for opphold i institusjon, de er ikke ferdigbehandlet hos Fylkesmannen. 

 

I NAV er 6 saker påklaget, og alle ble oversendt Fylkesmannen for prøving. Resultat av 

Fylkesmannens håndtering var at i fem saker ble kommunens vedtak opprettholdt og i en sak ble 

vedtaket opphevet. 

 

Som det fremkommer av tallene over, er det få vedtak som omgjøres av Fylkesmannen. 

 

 Implementere tiltak i nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram, status per 01.05.16 er 

 Samstemming av legemiddellister. Braarudåsen senter har hatt besøk av farmasøyt som 

har gått i gjennom ved tilsyn, undervisning for sykepleiere, skal ha undervisning for 

hjelpepleiere, og lege i 1. etasje går gjennom alle langtidsvedtak. 

 Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Borre sykehjem var med i pilot. Tema bivirkning og 

interaksjoner gjennomgås sammen med farmasøyt. 

 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 Forebygging av trykksår, begynt å implementere programmets ressurser   

 Forebygging av fall, begynt å implementere programmets kartleggingsverktøy   

 Ledelse av pasientsikkerhet. Har laget opplegg for pasientsikkerhetsvisitt, men dette er 

ikke tatt systematisk i bruk ennå. 

 

3.4.7. Mål 7  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet må ha en kapasitet som gjør at tjenestene er tilgjengelige for de som trenger dem. 

Måloppnåelse 

 Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA 

gruppe 13 

 

Nøkkeltall for 2015, med Horten 2014 i parentes Horten K 13 Vestfold 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 19 (22) 20 23 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 61 (58) 62 65 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 256 (262) 313 324 

Våre tjenester er tilgjengelige 



Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 0,8 (0,0) 3,5 2,9 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,4 (11,9) 12,2 10,8 

 

Når det gjelder dekningsgrader har Horten lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000 

innbyggere i alle tre aldersgruppene. Kommunen har startet utvikling av tilbud med bolig med 

heldøgns bemanning til innbyggere over 80 år, men har betydelig lavere dekning av dette tilbudet 

enn gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13.  

 Horten overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg. Status første tertial 2016 er at alle 

innvilgede garantier er overholdt. 

 Vedrørende overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten, ser man effekt av iverksatte tiltak. Antall 

overliggerdøgn første tertial var 172, og hovedsakelig fra januar og februar. I mars og april var det 

totalt 2 overliggerdøgn, og trenden fortsetter i mai. 

 

3.4.8. Mål 8  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet har kontinuerlig fokus på å sørge for å ha tilstrekkelig kvalifisert personale til de 

oppgaver som skal løses. Opplæringsprogram for ufaglærte og assistenter er under utarbeidelse. 

Måloppnåelse 
Som indikator for måloppnåelse er det valgt følgende indikator: 

 Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 

fagutdanning. Overgang fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det foreløpig ikke er mulig å 

publisere tall for ansatte og årsverk for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale 

tjenesteområdene i KOSTRA. Etter planen skal tallene for årsverk komme i publiseringen av endelige 

tall i juni 2016. Dermed foreligger kun statistikk fra 2014. Antall søkere på ulike stillinger viser at 

Horten i likhet med menge andre kommuner har utfordringer med å rekruttere kvalifisert 

arbeidskraft. Det er noe bedring i rekruttering til noen enheter. Horten har også igangsatt et 

pilotprosjekt for å undersøke om det er mulig å rekruttere arbeidsledige sykepleiere fra EU-land. Det 

særskilte her er at man organiserer intensiv opplæring i Norsk (til Bergenstesten 2 nivå) mens 

kandidatene er i utlandet. Når de er kvalifiserte vil de ansettes på ordinære vilkår.  

 

Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere 
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3.4.9. Mål 9  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Vurdering om målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.  

Måloppnåelse 

 Alle brukere har Tjenesteansvarlig/koordinator. Dette målepunktet gjelder for brukere som har en 

individuell plan. Av 58 innvilgede planer i Helse og velferd, har 50 en navngitt koordinator registrert 

på tjenesten.  

 Alle har oppdatert tiltaksplan. Det arbeides med å etablere statistikk på dette området. Praksis viser 

at tiltaksplanene i stor grad er oppdatert, men at det er utfordringer med rapporteringen siden 

journalsystemet mangler rapporteringsmuligheter på denne indikatoren. 

 Andel brukere med individuell plan - IP (KOSTRA). Tall fra Individuell pleie- og omsorgsstatistikk 

(IPLOS) presenteres i årlig KOSTRA- rapport. Tallene viser at i Horten er andel brukere (eks 

langtidsbeboere på sykehjem) med individuell plan 12. I Vestfold er gjennomsnittlig andel 9,2 og i 

K13 er den 10,8. Kommunen har omorganisert og strukturert arbeidet med individuelle planer 

gjennom Koordinerende enhet. Kommunalområdet har avholdt egne arbeidsseminarer for IP-

koordinatorer sammen med kommunalområde Oppvekst. Det er planlagt to slike samlinger i året. 

 

Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende 



3.4.10. Mål 10  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Det er vedtatt at Helse og velferd skal ha struktur for brukermedvirkning på systemnivå. 

Måloppnåelse 

 Brukerundersøkelse gjennomført i NAV og for dagpasienter i sykehjem. 

 Samarbeidsutvalg med brukerrepresentanter for sykehjemmene er under etablering. 

 Enhet for rus og psykisk helse har ansatt erfaringskonsulent som holder i brukerundersøkelsene. 

EROPH planlegger metode, som kan være nettbasert undersøkelse, dialogkonferanser eller bruker-

spør-bruker. Enheten gjennomfører undersøkelse i løpet av høsten 2016. EROPH samarbeider med 

Fylkesmannen om brukerundersøkelser. 

 Hjemmetjenesten planlegger en spørreundersøkelse høsten 2016. 

 Helseservice (forvaltningsenheten) har en pågående undersøkelse på service, tilgjengelighet og 

medvirkning. 

 

3.4.11. Mål 11 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
NAV har etablert forskjellige tiltak for å redusere antall innbyggere som har økonomisk sosialhjelp som 

hovedinntekt. 

Måloppnåelse 

 Antall mottakere av økonomiske sosialhjelp var per 01.05.16, 350 mot 369 i september 2015. Ønsket 

resultat er under 300 personer på økonomisk sosialhjelp. Ved denne rapportering befinner man seg 

på grensen av det akseptable som er satt til 300-350 personer. Det arbeides med rettighetsavklaring 

slik at personer med funksjonsnedsettelser, eller sykdom får riktig ytelse. Det er etablert et system 

med aktivitetsplikt for mottagere under 30 år. Kommunen har etablert 40-60 praksisplasser og 

ordningen skal organiseres via «Stasjonen». 

 

Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester 

Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi 
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3.4.12. Mål 12  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Helse og velferd har jobbet mye med styringsdata gjennom 2016. Det er etablert systemer og strukturer 

for å bruke data som styringsinformasjon. 

Måloppnåelse 
Vurdering om målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.  

 Det er etablert system for å måle effektivitet som baseres på enhetskostnader (FRYD modellen til KS, 

NHO og Virke) 

 Spider gir tilgang på styringsdata i Hjemmetjenesten 

 Helseservice generer månedlig statistikk vedrørende alle typer vedtak og ventetider 

 Det er etablert en fast møtestruktur for diskusjon av styringsinformasjon og iverksetting av tiltak i de 

største enhetene i Helse og velferd. 

 KOSTRA og kommunebarometeret brukes aktivt som styringsverktøy 

 Det er etablert FoU funksjon som skal rådføre ledelsen vedrørende kvalitet og effektivitet 

 Det arbeides med tjenesteinnovasjon og LEAN tiltak 

 Kommunene i Vestfold og SIV samarbeider om forløp og samhandlingsavvik 

 Medarbeidere i Horten deltar i fagnettverk og arbeidsgrupper i regi av flere samarbeidspartnere 

 Det søkes deltagelse i prosjekter som kan føre til gevinstrealisering 

 Ledere i Helse og velferd søkes inn på satsingen på lederutdanning som regjeringen lanserer i 2016  

 

3.4.13. Mål 13 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Enhetene i Helse og velferd er positive til målsettingen om grønn mobilitet og samarbeider med andre 

kommunalområder vedrørende innkjøp av elektriske biler og sykler. 

Måloppnåelse 
Målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.  

 Antall elektriske biler i helse 

 Antall tjenestesykler 

Vi utnytter ressursene på en god måte 

Grønn mobilitet 
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4. Kommunalområde Oppvekst 

 Kommunalområdet styrer mot budsjett, men har noen utfordringer spesielt innenfor barnehage pga 

statlige føringer.  

 Sykefravær og HKI er innenfor målsetting. 

 Det jobbes kontinuerlig med internkontroll. Dette er implementert og ajourholdes. 

 Det er iverksatt mange tiltak for å nå MRS-målene. Målene er langsiktige, men tiltak for 2016 

forventes gjennomført i henhold til plan. 

4.1. Økonomi 

4.1.1. Fakta 

OPPVEKST 

SUM  
Regnskap pr 

1.tertial 

Budsjett pr 

1.tertial 

Periode-

avvik 

Års-

prognose 

Års-

budsjett 

Beregnet 

årsavvik 

Driftsutgifter 223 298 223 480 182 664 050 662 533 -1 517 

Driftsinntekter -36 114 -33 151 2 963 -104 547 -102 761 1 786 

Netto driftsramme 187 184 190 329 3 145 559 503 559 772 269 

Pr tjenesteområde             

Adm, Oppvekst             

Driftsutgifter 1 518 1 480 -38 4 500 5 075 575 

Driftsinntekter 0 -151 -151   -455 -455 

Netto driftsramme 1 518 1 329 -189 4 500 4 620 120 

Barnehager             

Driftsutgifter 69 679 70 000 321 208 000 208 728 728 

Driftsinntekter -10 374 -10 000 374 -25 900 -26 639 -739 

Netto driftsramme 59 305 60 000 695 182 100 182 089 -11 

Skole             

Driftsutgifter 115 858 115 000 -858 334 850 331 974 -2 876 

Driftsinntekter -24 611 -23 000 1 611 -51 447 -48 489 2 958 

Netto driftsramme 91 247 92 000 753 283 403 283 485 82 

Barn og familie             

Driftsutgifter 36 243 37 000 757 116 700 116 756 56 

Driftsinntekter -1 129 0 1 129 -27 200 -27 178 22 

Netto driftsramme 35 114 37 000 1 886 89 500 89 578 78 

Sum netto ramme 187 184 190 329 3 145 559 503 559 772 269 

 
  



4.1.2. Vurdering 
Det gjennomføres grundig budsjettoppfølging månedlig innenfor alle tjenesteområder. 

Kostnadene ved moderasjonsordningene i barnehage er høyere enn budsjettert og overført fra staten på 

kommunens ramme. Det blir besluttet lovpålagt barnehage tilbud til barn født i september og oktober. 

Begge disse faktorene betyr at kommunen må øke antall barnehageplasser som dermed vil utfordre 

budsjettet. Dette forventes dekkes inn med mindreforbruk av kommunalt tilskudd til private barnehager 

enn budsjettert, ufordelte midler og redusert arbeidsgiveravgift pga av sykepengerefusjon innenfor 

kommunalområdet basert på erfaringstall 2015.  

4.1.3. Konklusjon 
Kommunalområdet styrer mot balanse.  

4.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Kompetansekartlegging er gjennomført og kompetanseutvikling gjennomføres i alle enheter.  

Hortensbarnehagen har en overordnet kompetanseplan, som danner grunnlaget for kompetanseplan i 

den enkelte barnehage.  

Kompetanseutviklingen er i tråd med målene i handlingsplan for Hortensbarnehagen innenfor 

fokusområdene danning, relasjonskompetanse og bærekraftig utvikling. Kompetanseutviklingstiltakene 

gjelder for den enkelte ansatte og for barnehagen som helhet. 

 

Alle enheter i Barn- og familietjenesten har en opplæringsplan som følges. I 2016 er det 28 lærere som 

har fått tilbud om videreutdanning innen programmet ”kompetanse for kvalitet”, det er en ytterligere 

økning fra 2015 hvor 23 lærere fikk samme tilbud. 

Sykefravær 

Tjenesteområde Korttid Langtid Totalt 

Barnehage 3,2% 7,59% 10,79% 

Barn- og familie 2,01% 2,94% 4,95% 

Skole 2,73% 4,25% 6,98% 

Totalt Oppvekst 2,78% 5,08% 7,86% 

 

Vi har hatt de vanlige ”sesongsykdommene” spesielt i skole og barnehage. Vi har imidlertid litt høyt 

fravær i barnehage og har igangsatt tiltak med bl.a. arbeidslivssenteret i enkelte barnehager. Det er 

imidlertid en nedgang fra samme periode i 2015. 

Kommunalområdet har et sykefravær under kommunens målsetting og innenfor målsetting til 

kommunalområdet som er 8% 

Medarbeiderundersøkelsen 
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Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål for 

kommunalområdet 

Identitet 23,2 23,6  24,0 

HKI 26,0 26,0 25,0 

Samarbeid 24,9 25,0 24,0 

Arbeidsmiljø 25,6 25,5 25,0 

HKI’en viser gode resultater i Oppvekst. Med 784 respondenter har tilnærmet 100% besvart. 

Totalresultatet er godt over målsetting til kommunen og innenfor målsetting til Kommunalområdet som 

er 25. Imidlertid viser resultatet en skår under målsetting på ressurser. Dette vil være et fokus i HKI 

verkstedene som skal gjennomføres. 

Medarbeidersamtaler 

Det gjennomføres medarbeidersamtaler og kommunalområde er ajour i henhold til vårt årshjul.  

HMS- og kvalitetsutvalg 

Det er etablert i alle enheter, tjenesteområder og kommunalområdet og gjennomføres etter plan. 

 

Det er en utfordring at vi har omfattende arbeid med fukt på Sentrum og Åsgården barneskoler. Dette har 

betydning for undervisningen, da det er nødvendige arealer som ikke kan benyttes, som for eksempel 

gymsal på Åsgården. Skolene har vært proaktive for å løse dette på alternative måte. 

4.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

 Alle enheter følger årshjulet med nødvendig rapportering  

 Det gjennomføres virksomhetssamtaler med alle enheter hvor vi gjennomgår resultater, utvikling og 

utfordringer 

 Alle enheter har gjennomført opplæring i nytt avvikssystem   

 Rutineportalen er implementert og ajourholdes 

 Ekstra fokus på gjennomgang og evaluering/forbedring av rutiner i barnevernet med tilhørende 
opplæring/kompetanseheving og kvalitetssikring av utførelse 
 

 CIM ajourholdes med lokale kriseplaner og tiltakskort.  
  



Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

ROS analyser gjennomføres og ajourholdes planmessig. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Antall avvik Antall 

Antall meldte avvik jan-april 81 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 1 

 

Grad på avvik Antall 

Meget alvorlig 19 

Alvorlig 39 

Lite alvorlig 23 

 

Type avvik Antall 

HMS 48 

Informasjonssikkerhet 3 

Tjenester, kvalitet, saksbehandling 30 

 

4.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

4.4.1. Mål 1 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Kompetanseplan følges opp 

 Rekruttere og beholde fagutdannet personale og flere menn i samarbeid med ”Glød” i Vestfold 

 Barnehagemyndigheten har ført 5 tilsyn etter barnehageloven 

 Barn med lovmessig rett til barnehageplass får tilbud om plass ved hovedopptaket 

 Det gjennomføres felles pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene (HOPP, tverrfaglig samarbeid og 

Kompetanse for mangfold) 

 Utbygging av nye barnehager følges opp 

 Barnehagestrukturplanen er rullert fra 2016 til 2019 

 

Måloppnåelse 

Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og 
foresattes behov 
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Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan 

 

4.4.2. Mål 2 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Hver skole har utarbeidet virksomhetsplan basert på Handlingsplanen 

 Økt lærertetthet med fokus på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats 

 Utarbeidet årshjul for karriereveiledning i samarbeid med næringslivet og videregående skole 

 Tilbudt videreutdanning til lærere med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Fokus på trivsel med konkrete aktiviteter på alle skolene 

 NYGiv er gjennomført på 10.trinn våren 2016 

 Samhandling mellom elevrådene på ungdomsskolene  

 HOPP – Helsefremmende Oppvekst gjennomføres på alle skoler. Barneskolene har spesielt fokus på 

fysisk aktivitet i undervisningen og SFO, samt kosthold i SFO. På ungdomsskolene gjennomføres det 

skolefrokost 2 ganger i uka. 

 Er i sluttfasen med en prosess for evaluering av spesialundervisning og tilpasset opplæring 

 Alle skolene er med på elevsentrert kvalitetsutvikling med fokus på skolens egne prosesser. 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan 

4.4.3. Mål 3  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Benyttelse av kollegateam både for barn og ungdom 

 Tilstedeværelse av barneverntjenesten, helsetjenesten og familiehus på KO-team i skolene.  

 Samarbeidsrutiner mellom barnehagene og helsetjenesten for barn og unge og barneverntjenesten 

 Utarbeidet rutiner for overganger fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole 

til videregående 

 Gjennomfører Oppvekstkonferansen med faglig påfyll, felles identitet/mål og nettverksbygging. Her 

har også representanter fra alle kommunalområdene i kommunen deltatt. 

Måloppnåelse 

I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter 
for videre utdanning og yrkeskarriere 

Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre 
tjenester for barn og unge 



Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan 

4.4.4. Mål 4  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Kostholdsplaner i barnehagene og SFO evalueres og videreutvikles 

 Idébank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er 

 utarbeidet og implementert.  

 Personalet øker sin kompetanse på helseperspektivet gjennom nettverksgrupper, kurs m.m 

 Barnehagene deltar i prosjekt «BRA grønnsaker» i samarbeid med universitetet i Oslo 

 HOPP – Helsefremmende Oppvekst gjennomføres på alle skoler.  

 Barneskolene har spesielt fokus på fysisk aktivitet i undervisningen og SFO.  

 På ungdomsskolene gjennomføres det skolefrokost 2 ganger i uka. 

 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan. 

4.4.5. Mål 5 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Tidlig innsats via helsetjenesten med hjemmebesøk etter fødsel  

 Helsestasjonsprogrammet med ekstra oppfølging av barn i barnehage og skole 

 Økt antall ansatte i skolehelsetjenesten 

 Økt antall ansatte i barnevernet  

 Bruk av familieråd 

 Førstegangssamtalen i barnehabilitering. 

 Benyttelse av kollegateam på skole og barnehage med tverrfaglig kompetanse 

 Foreldresamtaler i skole og barnehage 

 Videreutviklet Familiehus som et lavterskel tilbud 

  

Alle skoler og barnehager er helsefremmende 

Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid 
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Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan 

4.4.6. Mål 6  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Barnehagene og skolene kildesorterer avfall til en viss grad (ikke matavfall da det foreløpig ikke er 

tilgjengelig) 

 Det gjennomføres et pilotprosjektet i samarbeid med teknisk drift om ”Kildesortering i Blåbærlyngen 

barnehage” 

 Barnehagene og skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid  

 Barnehagene og skolene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse i noen grad 

 Hortensbarnehagen utarbeider og implementerer en plan for bærekraftig utvikling 

 Barnehagene gjennomfører pedagogiske prosjekter med barn om betydningen av å ta miljøansvar. 

 Skolene benytter Horten natursenter i sitt pedagogiske arbeid. 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2016 gjennomføres i henhold til plan 

  

I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av 
bærekraftig utvikling 



5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling 

Kommunalområdet melder et forventet mindreforbruk. Kulturenhetene er i balanse. Selvkostområdene 

hos Plan- og utbyggingstjenester (PUT) er gjennomgått i samarbeid med controller og et eksternt firma, 

som har spesialisert seg på selvkostberegninger. I utgangspunktet meldes det et merforbruk innenfor 

PUT, men på grunn av at innhenting av midler fra fond føres som inntekt, rapporteres det et forventet 

mindreforbruk. 

Det er avholdt 3 HMS og kvalitetsutvalg i kommunalområdet. Ny enhetsleder for Bakkenteigen kulturhus 

og kulturformidling er ansatt og vil starte i juni. Enhetsleder i EKU skal ut i permisjon fra august. 

Enhetsleder i PUT har sagt opp sin stilling, og det igangsettes prosess for å ansette ny leder. HKI for 

kommunalområdet er 23,6.  

Kommunens årshjul er gjennomgått i første HMS- og kvalitetsutvalg. Avvik og meldekultur tas også opp i 

utvalget. Tjenestebeskrivelsene er oppdatert for de fleste enheter og er lagt frem i andre politiske 

møterunde. Resterende tjenestebeskrivelser legges frem i de neste møterundene. Gjennomgang av ROS 

vurderinger vil gjøres i HMS utvalg. 

Kommunalområdet vil levere på de fleste områdene innen Handlingsplanen/ mål og resultatstyring, men 

påpeker at det er større kapasitetsutfordringer på areal-planleggersiden. Dette kan ha betydning for 

fremdriften i enkelte planer og konkrete byutviklingsprosjekter. 
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5.1. Økonomi 

5.1.1. Fakta 

 

5.1.2. Vurdering 
Kommunalområdet melder et mindreforbruk på 1 million. Kulturenhetene ser ut til å gå i regnskapsmessig 

balanse. Det er som alltid en viss usikkerhet til billettinntekter på Bakkenteigen kulturhus, men så langt er 

årsprognosen god. I utgangspunktet meldes det et merforbruk innenfor Plan- og utbyggingstjenester, men 

på grunn av at innhenting av midler fra fond føres som inntekt rapporteres det et forventet 

mindreforbruk. 

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet

SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik

Driftsutgifter 23 375 24 831 1 456 68 174 68 174

Driftsinntekter -4 100 -4 495 -395 -13 384 -13 384

Netto driftsramme 19 275 20 336 1 061 0 54 790 54 790

Pr seksjon

Kultur og samfunnsutvikling, administrasjon

Driftsutgifter 1 200 1 434 234 4 081 4 081 0

Driftsinntekter 0 -18 -18 -55 -55 0

Netto driftsramme 1 200 1 416 216 4 026 4 026 0

Kulturskolen

Driftsutgifter 2 325 2 423 98 6 638 6 638 0

Driftsinntekter -453 -440 13 -985 -985 0

Netto driftsramme 1 872 1 983 111 5 653 5 653 0

Bibliotek

Driftsutgifter 3 598 3 602 4 9 949 9 949 0

Driftsinntekter -115 -75 40 -1 182 -1 182 0

Netto driftsramme 3 483 3 527 44 8 767 8 767 0

Virksomhet kultur

Driftsutgifter 2171 2170 -1 4126 4254 128

Driftsinntekter -415 -415 0 0 0

Netto driftsramme 1 756 1 755 -1 4 126 4 254 128

Bakkenteigen kulturhus og 

Kulturformidling

Driftsutgifter 1 995 2 006 11 5 763 5 763 0

Driftsinntekter -823 -876 -53 -2 703 -2 638 65

Netto driftsramme 1 172 1 130 -42 3 060 3 125 65

Kulturhuset 37

Driftsutgifter 1 894 1 999 105 5 361 5 529 168

Driftsinntekter -211 -250 -39 -930 -930 0

Netto driftsramme 1 683 1 749 66 4 431 4 599 168

Plan- og utbyggingstjenester (PUT)

Driftsutgifter 4711 5093 382 13992 13992 0

Driftsinntekter -2083 -2421 -338 -8216 -7594 622

Netto driftsramme 2 628 2 672 44 5 776 6 398 622

Enhet for kommuneutvikling (EKU)

Driftsutgifter 1721 1721 0 4801 4818 17

Driftsinntekter 0 0

Netto driftsramme 1721 1721 0 4801 4818 17

Overføring Kirke og Trossamfunn 3 760 4 383 623 13 150 13 150 0

Sum netto ramme 19 275 20 336 1 061 53 790 54 790 1 000

KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING



Det er usikkerhet knyttet til kostnader hos Enhet for kommuneutvikling og Plan- og utbyggingstjenester. 

Det vil være ubesatte stillinger i andre halvår som vil gi utslag på resultatet.  

Administrasjonen vil gjøre det som er mulig for å styrke bemanning og kompetanse i den hensikt å 

opprettholde eller forsterke kapasitet innen kommunalområdet.  

Det er også noe usikkerhet knyttet til omfang og kostnader knyttet til enkelte byutviklingsprosjekter som 

forskjønning av HAC fasaden. Dette vil gjøre utslag på årsresultatet, slik at mindreforbruket kan bli 

mindre. 

5.1.3. Konklusjon 
Kommunalområdet er i balanse. 

5.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Kompetansekartlegging er gjennomført i de fleste enhetene.  

Sykefravær 

Totalt fravær er på 6.64 %. Korttid er 2.33 % og langtid er på 4.30 %. Alle enheter har lavt 

korttidssykefravær. Noen enheter har enkelte medarbeidere med langtidssykefravær. Totalt sett har 

Kommunalområdet likevel relativt lavt sykefravær. 

Medarbeiderundersøkelse 

Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål for 

kommunalområdet 

Identitet 21,8 21,9 24,0 

HKI 23,7 23,6 24,0 

Samarbeid 22,4 22,1 24,0 

Arbeidsmiljø 24,5 23,4 20,0 

De fleste enheter oppnår målsetning eller ligger over målsetning. Noen enheter ligger under. Det 

gjennomføres HKI verksted og iverksettes tiltak.  

Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler gjennomføres iht årsplan. 

HMS- og kvalitetsutvalg 
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Kommunalområdet har månedlige HMS- og kvalitetsutvalg. Det er avholdt 3 møter i 2016. 

5.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

Styringsdokumentasjon foreligger, men Rutineportalen er ikke oppdatert i alle enheter. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

De fleste enheter har gjennomført ROS vurderinger i tråd med årshjulet. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-april 0 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 0 

 

Grad av alvorlighet på avvik Antall 

Meget alvorlig 0 

Alvorlig 0 

Lite alvorlig 0 

 

Tekst Antall 

HMS 0 

Informasjon 0 

Kvalitet 0 

  



5.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

5.4.1. Mål 1 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet skal som overordnet delmål skape attraktive og innbydende møteplasser og 

arrangementer og gjennomføre brukerundersøkelser.  

 
Horten bibliotek: 

Horten bibliotek har et langsiktig mål om å heve arrangør og formidlingskompetansen blant ansatte 2015-

2019. Dette bl.a. som et ledd i at vi er blitt Litteraturhusbibliotek. Biblioteket er på god vei og flere ansatte 

deltar på kurs og kompetansehevingsprogram denne våren innenfor formidling. Biblioteket har det siste 

året utviklet en ny møteplass for våre nye landsmenn og de som vil bli bedre i norsk, språkcafeer med stor 

suksess. Det er for tiden en doktorrand som følger disse cafeene på bibliotekene i Horten, Moss og 

Grünerløkka. Horten bibliotek utvider dette programmet til høsten fra annenhver uke til hver uke. 

Kulturskolen: 

 Prosess med utarbeidelse av Temaplan for Kulturskolen 2017 – 2022 

 Gjennomført Musikalprosjekt på Torpedoverkstedet 

 Elevinnslag på lokale arenaer. Blant annet på Bakkenteigen og Glassmagasinet 

 Kulturskolen har ansatt Musikkterapeut og selger tjenester med Musikkterapi til barn/grupper av 

barn i noen barnehager. Stillingen utvides fra 50 – 80 % fra august 2016. 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling: 

Det har vært avholdt en rekke arrangementer på Bakkenteigen kulturhus i henhold til fastlagt program. 

Galleri Ask åpnet sesongen i mai og har et spennende program sommeren 2016. Enheten har nå ansvar 

for Den kulturelle spaserstokken og det har vært flere arrangementer. I år er det også arrangementer på 

Bakkenteigen kulturhus. Den kulturelle skolesekken har et variert og spennende program og er en viktig 

kulturformidler i skolene i Horten. 

Kulturhuset 37 

 Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop 

og ungdomsmedvirkning 

 Arbeidet med utredning av fritidsklubber på Nykirke og i Åsgårdstrand er i gang. Møte med parter er 

planlagt 

Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, 
kulturaktiviteter og og møteplasser 
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 Meråpning av 37 fra midten av september (lørdagsåpent) 

 
Næring 

Horten kommune arrangerer hver måned Torsdagsmagasinet i samarbeid med Horten Næringsforening, 

Horten Handelsstandsforening, NCE klyngen, Vestfold Studentsamfunn, Gjengangeren, Lighthouse og 

Pizzanini. Dette er en viktig møteplass for kulturbasert næring og en elev fra Horten kulturskole opptrer 

for å sette fokus på kultur og unge talenter. 

Annet: 

Horten kommunes Munch maleri er utstilt på Preus museum i et nytt samarbeidsprosjekt mellom 

Vestfoldmuseene, Preus Museum og Horten kommune. 

Brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelser er eller skal gjennomføres. Spørreundersøkelse knyttet til barn og unge med 

tilrettelagte behov pågår i Kulturskolen. 

Måloppnåelse 

Det er stor aktivitet i kommunalområdet og Kommunalsjefen mener målsetningen vil nås. 

5.4.2. Mål 2  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet skal som overordnede delmål ha god samhandling med næringslivet og ha 

attraktive arealer for bolig og næringsutvikling. 

 

Enhet for kommuneutvikling: 

 Har utarbeidet forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel dette er en 

tematikk som tas inn. 

 Oppfølging av tiltak i landbruksplanen. 

 

Næring 

Vedtatt Strategisk Næringsplan danner rammen for de tiltak som gjennomføres. Viktige tiltak som 

gjennomføres i 2016 er: 

 Tiltak som skal stimulere til en positiv næringsutvikling i kommunen 

o Arrangere viktige møteplasser som næringsfrokoster og Torsdagsmagasinet 

o Kontakt med selskaper som vurderer etablering i Horten/Vestfold 

Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet 



o Økonomisk støtte til og samarbeid med Verdiskapingsinitiativet 

o Deltagelse i Nettverk for næringsutvikling i Vestfold 

 Tiltak som skal gi god kontakt og samarbeid mellom kommune og næringsliv 

o Faste møter med toppledelsen for de 13 største bedriftene i kommunen 

o Nært samarbeid med de ulike næringslivsorganisasjonene 

o Bedriftsbesøk for ordfører og næringssjef 

 Tiltak som skal gi flere gründerbedrifter i kommunen 

o START veiledning og kurs for gründere 

o Medarrangør av Gründeruka i Vestfold som setter fokus på gründerskap 

o Deltagelse i ”Vekst i Vestfold” som er et forum for samarbeid mellom de offentlige 

etablererveilederorganisasjonene 

o Etablering av gründerhus i Horten med grønt entreprenørskap som et satsingsområde 

 Tiltak som skal gi et godt samarbeid mellom skole, næringsliv og kommune 

o Faste samarbeidsmøter med rektor og ledelse hos Høgskolen i Sør-Øst Norge 

o Samarbeid skole næringsliv prosjekt med flere tiltak på ungdomskolene 

o Ungt Entreprenørskap med tiltak i grunnskolen, videregående og høgskolen 

Måloppnåelse 

Gjennomføring av den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen hos bedrifter i kommunen viser at vi er på 

god vei til å bli oppfattet som en næringsoffensiv og attraktiv kommune: 

 Horten kommune fremstår som mye mer næringsoffensiv i 2015 enn i 2014 med en klar 

forbedring på alle måleparameterne.  

 Horten kommune fremstår som et mer attraktivt sted å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i 

2015 enn i 2014 med en forbedring på alle måleparameterne 

 Det er en klar forbedring i hvordan kommunen samarbeider med næringslivet 

o Et klart flertall mener nå at Horten kommune samarbeider bra med næringslivet 

o Det er nå klart flere som er fornøyd enn misfornøyd med kommunens saksbehandling ift 

bygge- og reguleringssaker.  

Når det gjelder attraktivitet, har vi flere indikatorer på en positiv utvikling: 

o Økt etterspørsel etter boliger i Horten 

o Økt interesse og aktivitet fra eiendomsutviklere 

 

Kommunalsjefen mener at målet kan nås og viser i denne sammenheng til brukerundersøkelsen som er 

gjort.  
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5.4.3. Mål 3  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet har som overordnede delmål at vi skal styrke handel og byliv og styrke byens lov og 

rom gjennom kunst og kultur. 

 

Enhet for kommuneutvikling:  

 I februar ble det i samarbeid med park- og idrett etablert kunstisbane på torget som stod i overkant 

av tre uker med lys og lyd. 

 Det pågår arbeid med planlegging av lekeområder på torget.  

 Det arbeides med å realisere pilotprosjekt for shared space i Storgata i samarbeid med 

Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Deler av prosjektet er gjennomført, det avventes tillatelser 

fra Vegvesenet.  

 Prosjekt for å forskjønne HAC er i prosess med utlysning for å gjennomføre i sommersesongen. 

Prosjektet er delt opp i tre deler. Ca halvparten av prosjektet gjennomføres i inneværende år.  

 

Kommunalområdet deltar i arbeidet med rehabilitering og tilbygg i Kulturkvartalet.  

 

Horten bibliotek har påbegynt arbeidet med meråpent bibliotek. Horten bibliotek kommer åpne 

meråpent bibliotek i løpet av høsten 2016. 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås, men peker på at det kan være kapasitetsutfordringer i 

Enhet for kommuneutvikling og innen kulturenhetene.  

5.4.4. Mål 4  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet har som overordnet delmål at ny/ revidert samarbeidsavtale skal på plass og at vi skal 

ha økt fokus på studentbyen Horten. 

 

Horten kommune har inngått en ny samarbeidsavtale med Høgskolen i Sør-Øst Norge. 

 

Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles 

Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
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Næring 

 Det gjennomføres faste kontaktmøter med ledelsen ved Høgskolen 

 Det er etablert et godt samarbeid med Vestfold Studentsamfunn og laget en egen tiltaksplan der 

også Horten Næringsforening og Horten Handelsstandsforening bidrar aktivt. 

 Rebusløp for studentene vil også i 2016 finne sted i Horten 

Enhet for kommuneutvikling:  

Sak om skyttelbuss mellom Bakkenteigen og Skoppums stasjon 

Sak om muligheten for vegutløsning nord for campus innenfor dagens bompengefinansiering på rv19 

 

Plan- og utbyggingstjenester 

Reguleringsplan for studentboliger på Bakkenteigen er igangsatt 

 

Horten kulturskole 

Kokkekurset KulMat er gjennomført i samarbeid med Høgskolen. Intensjonsavtale er inngått om ett kurs i 

året. 

Måloppnåelse 

Horten kommune har i dag et godt samarbeid med både ledelse og studenter ved Høgskolen i Sør-Øst 

Norge.  

5.4.5. Mål 5  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet har som delmål å markedsføre Horten som er godt sted å komme til, bo og leve, 

markedsføre Horten som ”eventkommune” jf Kulturplanen og Sentrumsplanen. I tillegg skal kulturtilbud 

være lett tilgjengelige. 

Kommunalområdet jobber med tiltak som skal gjøre Horten til et enda mer attraktivt sted å bo og jobbe i 

tråd med en markedsplan: 

 #Hortenlove filmen som har hatt nærmere 100.000 visninger så langt #Hortenlove kampanje på 

Finn.no rettet mot personer som søker bolig i Vestfold 

 #Festivalbyen Horten filmen som vises på bastøfergene og Horten kino 

 #Festivalbyen Horten kampanje 2 uker på nett, mobil og i avis hos Amedia sine aviser i Vestfold 

 Utvikling av en egen ”Bo i Horten” film 

 

God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive 
som skjer 



Kommunalområdet har investert i skjermer på Biblioteket som viser relevant informasjon mot 

Apotekergaten og det jobbes med å utvikle en ”kulturkalender”. 

 

Horten bibliotek 

Horten bibliotek lanserer i løpet av oktober nye hjemmesider sammen med de andre bibliotekene i 

Vestfold. Dette vil synliggjøre tjenestene til bibliotekene på en helt ny måte. Biblioteket har også 

påbegynt arbeidet med å kjøre sitt første leanprosjekt. 

Kulturskolen 

 Egen underprofil for kulturskolen Oppdaterte nettsider. Fokus på å være synlige i sosiale medier. 

Annonsering på Facebook.  

 Benytter felles skjermløsning på biblioteket/Apotekergata 

 Innført friplasser med egen søknadslink – det er gitt friplasser dette skoleåret 

 Utvidet tilbudet om samspill (gratis i tillegg til elevplass) 

 

Kulturhuset 37 

Cafe Gul utarbeider egen aktivitetsplan. 

Gratis sommeraktiviteter i kommunal regi skal markedsføres bedre. 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås.  

5.4.6. Mål 6  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområdet har som overordnet delmål at vi skal stimulere til utvikling av kulturtilbud og ha 

god samhandling med interne og eksterne aktører. 

 

Kulturskolen 

Gjennomfører gratis lavterskeltiltak for barn og unge under 8 år: Babysang på Cafe Gul og Musikklek på 

biblioteket en gang pr måned.  Samhandling/dialog med skole- og barnehagesektoren, skolekorpsene 

samt helsestasjon og de som jobber med integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidet med 

Temaplan for kulturskolen 

 

  

Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges 
deltagelse i kommunens kulturtilbud 



1.Tertial 2016  Horten kommune 

51 

 

Horten bibliotek 

Biblioteket har sammen med Sandefjord bibliotek og fylkesbiblioteket fått kr 400 000 i støtte fra 

Nasjonalbiblioteket til prosjektet Pusterommet. Noen av disse pengene vil brukes til å ansette 

ungdommer for å kunne få mer brukermedvirkning inn i biblioteket rette mot målgruppen unge voksne 

15-25. Av andre tiltak jobber biblioteket nå med å starte Folkeverksted fra høsten 2016. 

 

Kulturhuset 37 

Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig tilbud. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop 

og ungdomsmedvirkning. Meråpning av 37 fra midten av september (lørdagsåpent). 

 

Enhet for kommuneutvikling 

Det vil gjennomføres medvirkningsprosesser i forbindelse med Områdeplan for Åsgårdstrand. 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås.  

5.4.7. Mål 7  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområdet har som delmål at Kulturkvartalet/ øvingsbrakker er påbegynt, fritidsklubber er 

etablert og skateparken er lokalisert. 

 

Kommunalområdet er delaktig i videre arbeid med Kulturkvartalet og øvingsbrakker som er i prosess. 

Horten kommune har fått tilskudd til øvingsbrakker fra Musikkutstyrsordningen. 

 

Arbeidet med ny skatepark i Lystlunden er ikke påbegynt pga utredningsarbeid med KIGE/ kunstisbane. 

Denne vil kunne hindre lokalisering av skatepark i samme område. Arbeidet med å sikre og vedlikeholde 

eksisterende skatepark er på begynt. 

 

Kulturhuset 37 utreder etablering av fritidsklubber på Nykirke og i Åsgårdstrand. Møte med parter er 

planlagt. 

  

Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på 
anlegg/lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.  



Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener vedtak om lokalisering av ny skatepark mulig ikke kan nås pga utredning av KIGE 

prosjektet. Spørsmål om fritidsklubber på Nykirke og Åsgårdstrand må vurderes i forbindelse med 

budsjett 2017. Det ligger ikke midler inne i 2016. 

5.4.8. Mål 8  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområdet har som delmål at det skal være medvirkning i forbindelse med vedtak som berører 

barn og unge, herunder utbyggingsprosjekter. 

 

Enhet for kommuneutvikling, Plan og utbyggingstjenester 

Barnerepresentanter er involvert i saker som berører barn og unge. Aktuelle saker meldes opp til barne- 

og ungdomsrådet.  

 

Kulturskolen 

Utvidet HMS- og kvalitetsutvalget på Kulturskolen i forbindelse med sak om Kulturkvartalet – status 

Kulturkvartalet 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås.  

5.4.9. Mål 9  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområde har saksbehandlingstid og brukerundersøkelser som overordnede delmål. 

 

Tjenestebeskrivelser er lagt fram til politisk utvalg for behandling. 

 

I følge brukerundersøkelse er det nå klart flere som er fornøyd enn misfornøyd med kommunens 

saksbehandling ift bygge- og reguleringssaker.  

  

Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge 

Kommunalområde skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og 
for samfunnet – forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i 
tjenesteproduksjonen 
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Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås. 

5.4.10. Mål 10  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområdet har som delmål at vi skal være a jour iht planstrategien og med 

samferdselsoppgaver. 

Enhet for kommuneutvikling: 

Ny planstrategi legges frem for Kommunestyret i juni. 

Forslag til kommunedelplan for Nykirke – Barkåker ble 1. gangs behandlet i kommunestyret 18. april 2016 

og ligger ute til offentlig ettersyn fram til og med 20 juni 2016.  

 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen mener at målsetningene kan nås, men påpeker at det er større kapasitetsutfordringer på 

areal-planleggersiden. Dette kan ha betydning for fremdriften i enkelte planer, blant annet områdeplan 

for Åsgårdstrand og oppfølging av sentrumsplanen i Horten sentrum. 

5.4.11. Mål 11  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 

Kommunalområde har som overordnet delmål at vi skal jobbe med plan for digitalisering av 

tjenesteproduksjonen. 

 

Plan og utbyggingstjenester 

I samarbeid med dokumentenheten planlegges det å ta i bruk en egen modul for byggesaksbehandling; 

Acos Eiendom. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er anskaffet, noe som vil bidra til at relevant 

informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser.  

 

”Digitalisering av byggesaksarkivet” må vurderes i budsjettet for 2017. Her vil det vurderes ekstern 

bistand til dette arbeidet.  

Kommunalområde skal være en ressurs og koordinator for kommunens 
langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon 

Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi 



 

Det er usikkert om det er kapasitet til å lage en plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i 

kommunalområdet. 

Måloppnåelse  

Det er usikkert om målsetningene nås. 

5.4.12. Mål 12 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Overordnet delmål er vern av matjord og utvikling av arealer innenfor definerte tettsteder. 

Enhet for kommuneutvikling: 

Tatt inn i forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel som oppfølging av RPBA 

Fokus på bevaring av matjord i alle aktuelle enkeltsaker. Det må lages en politisk sak vedr. bla 

matjordarealer som i dag ikke brukes til matproduksjon (vedtatt verbalpunkt) 

Måloppnåelse 

Følges opp iht planstrategi og arealplan. 

5.4.13. Mål 13 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdets delmål er at det skal være flere godt oppmerkede gangforbindelser i sentrum og 

gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser.  

 

Enhet for kommuneutvikling: 

 Kommunen har inngått trepartsavtale om sykkelby 

 Innkjøp av sykkelstativ til Apotekergata og til Storgata samt sykkelservicestasjon i Storgata 

 Fokus i forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel 

Det jobbes med universell utforming og merking av gangforbindelser. 

  

Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig 

Satse på grønn mobilitet 
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Måloppnåelse 

Kommunalsjef mener målsetningene kan nås, men det kan bli noe om redusert gjennomføring grunnet 

kapasitet. 

Annet 

Frivilligsentralen 

Daglig leder i Frivilligsentralen er ansatt i kommunalområdet. Kommunalområdet samarbeider med 

frivillig sektor på en rekke områder. Blant annet deles det Kulturmidler til en rekke lag og foreninger. 

  



6. Kommunalområde Teknisk 

6.1. Økonomi 

6.1.1. Fakta 
Kommunalområde Teknisk 

 Regnskap 

pr 1.tertial 

Budsjett pr 

1.tertial 

Avvik Års- 

prognose 

Års-

budsjett 

Beregnet 

årsavvik 

Driftsutgifter 75 842 77 574 1 733 226 146  226 854 708 

Driftsinntekter 31 535 41 083 9 549 126 146 123 731 2 415 

Netto driftsramme 44 308 36 492 7 816 100 000 103 123 3 123 

Pr enhet 

Teknisk administrasjon       

Driftsutgifter 7 785 7 504 281 22 720 22 305 -415 

Driftsinntekter 415 0 415 415 0 415 

Netto driftsramme 7 369 7 504 134 22 305 22 305 0 

KTP adm og vei       

Driftsutgifter 466 570 104 1 559 1 559 0 

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto driftsramme 466 570 104 1 559 1 559 0 

Bygningsdrift og vedlikehold       

Driftsutgifter 27 350 29 451 2 101 83 026 84 149 1 123 

Driftsinntekter 2 323 2 440 117 7 350 7 350 0 

Netto driftsramme 25 027 27 011 1 984 75 676 76 799 1 123 

Kommunalteknisk drift       

Driftsutgifter 7 687 6 507 1 179 21 483 21 483 0 

Driftsinntekter 2 218 2 770 553 8 344 8 344 0 

Netto driftsramme 5 469 3 737 1 732 13 139 13 139 0 

Park og idrett       

Driftsutgifter 5 704 5 004 699 14 045 14 045 0 

Driftsinntekter 702 881 180 2 655 2 655 0 

Netto driftsramme 5 002 4 123 879 11 390 11 390 0 

Selvkost KTP       

Driftsutgifter 26 851 28 538 1 687 83 313 83 313 0 

Driftsinntekter 25 877 4 991 9 114 107 382 105 382 2 000 

Netto driftsramme 975 6 452 7 427 24 069 22 069 2 000 
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6.1.2. Vurdering 
Kommunalområde Teknisk styrer mot et mindreforbruk. Det har hittil i 2016 vært en relativ mild vinter 

som medfører noe lavere energikostnader enn budsjettert. Det er budsjettert med normal vinter. Det 

planlegges at midler som frigjøres benyttes til målrettet vedlikehold innen vei, idrettsanlegg og 

bygningsmasse. 

I tillegg legges det opp til et mindreforbruk på selvkostområde avløp på kr. 2 mill. Dette skal benyttes til å 

redusere lån fra kommunen til selvkost for årene 2014 og 2015. Det planlegges også med at disse midlene 

benyttes til målrettet vedlikehold som nevnt over. 

6.1.3. Konklusjon 
Kommunalområde teknisk har god kontroll over økonomi og styrer mot et lite mindreforbruk. 

6.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Opplæring følges iht opplæringsplanene. Opplæringsplanene lages lokalt i hver enhet og rettes i stor grad 

inn mot krav satt i lover og forskrifter. Det er iverksatt et større kursprogram for HMS internt i Teknisk 

Sykefravær 

Sykefravær er som følger: 

 Korttid: 1,63 % (mål: 2,5 %) 

 Langtid: 6,55 % (mål: 6 %) 

 

Sykefraværet er høyere i 2016 enn på samme tid i 2015. Dette er bekymringsfullt og må tilskrives stort 

arbeidspress innen spesifikke områder, herunder eiendom og prosjektledelse.  

 

Arbeidsbelastningen kan reduseres ved at man reduserer aktivitetsnivået innen utvalgte områder. 

Alternativt må man vurdere å øke bemanningen. 

Det arbeides for øvrig svært aktivt med å redusere langtidsfravær. Ansatte med mer enn 10 % fravær 

inviteres til en tettere oppfølging i tråd med vanlig praksis. 

  



Medarbeiderundersøkelse 

Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål for 

kommunalområdet 

Identitet 22,0 22,6 23 

HKI 23,6 23,3 24 

Samarbeid 22,2 22,7 23 

Arbeidsmiljø 23,4 23,1 24 

 

Kommunalområdet har en nedgang i HKI fra forrige måling. Det pågår for øyeblikket HKI verksteder slik at 

den direkte årsaken er ikke klarlagt.  

 

En mulig årsak kan være at det er stort arbeidspress i organisasjonen og at dette fører til den lave scoren 

på punktet vedrørende ressurser.  

 

Antall respondenter har økt noe som vurderes som positivt. 

Medarbeidersamtaler 

Det er satt krav til alle enhetsledere om at alle ansatte skal ha gjennomført medarbeidersamtale innen 

utgangen av året. De forskjellige enhetene legger opp samtalene på egen hånd. Samlet status foreligger 

ikke pr dags dato. 

HMS- og kvalitetsutvalg 

Det arbeides svært bra med HMS - og kvalitet. Det er satt opp fire HMS og kvalitetsmøter i året. Alle 

ledere, tillitsvalgte og verneombud deltar. Rutiner innen HMS er etablert, men det gjenstår 

implementering av disse. 

 

Fokus områder for HMS – og kvalitetsutvalget er blant annet: 

 HMS med vekt på risikovurderinger 

 Sykefravær og aktive tiltak for å redusere dette 

 Verneombud og deres observasjoner 

 0-toleranse for skader med sykefravær 

 AKAN 

HMS og kvalitetsutvalget melder om bekymring i forhold til stort arbeidspress for enkelte deler av 

organisasjonen.  
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6.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

Kommunalområdet arbeider aktivt med å forbedre systematikken innen kommunalområdet. Arbeidet er 

omfattende og pågår løpende. CIM er oppdatert, men innlegging av rutiner i rutineportalen gjenstår i stor 

grad. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Det er gjennomført ROS- analyser innen VA sektoren, beredskap, økonomi og innen HMS for alle 

fagområder. Det arbeides med forbedringer løpende. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Antall avvik Antall 

Antall meldte avvik jan-april 11 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 0 

 

Grad av alvorlighet på avvik Antall 

Meget alvorlig 5 

Alvorlig 3 

Lite alvorlig 2 

 

Type avvik Antall 

HMS 10 

Informasjon 0 

Kvalitet 1 

Alle avvik er håndtert i perioden. Ingen avvik som har medført skade med sykefravær. 

6.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

Følgende vedtatte fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for Kommunalområdets 

mål og resultatstyring: 

 Attraktivitet  

 God oppvekst  

 Trygghet for innbyggerne  

 Natur og miljø  

 



Alle indikatorer er så langt som mulig basert på KOSTRA eller andre offentlige tilgjengelige måle - 

parametre.  

6.4.1. Mål 1  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Horten kommune er avhengig av et positivt omdømme, og det vurderes at ulykker med sykefravær 

er negativt i forhold til dette i tillegg til innvirkningen på den enkelte ansatte. Fokus på dette 

området er viktig og derfor tatt med som en indikator under attraktivitet. Det arbeides mye med 

HMS for å sikre at ulykker forebygges. 

 

 Et operativt VA – nett er viktig, og negative hendelser rundt dette bidrar til negativitet ifm Horten 

kommune sitt omdømme. Ekstremvær er økende og det bevilges midler for å holde tritt med 

utfordringene. Dette vil påvirke gebyrnivået innen VA over tid. 

Måloppnåelse 

 Målet vurderes en gang årlig. Det har i 2015 ikke vært ulykker med sykefravær innen kommunal-

området i 2015 og målet ansees oppnådd  

 

 Vi har både i 2014 og i 2015 hatt flere tilfeller av vanninntrenging i bygninger hvor kommunens 

ledningsnett kan være en medvirkende årsak. Ekstremvær øker i intensitet, og i de tilfeller hvor det 

har vært større omfang av vanninntrenging er ekstremvær en utløsende faktor. Målet vurderes til 

ikke å være oppnådd for VA – nettet i 2015. 

6.4.2. Mål 2  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

For å sikre samhandling mellom kommunalområder er det viktig at alle kommunalområder bidrar til økt: 

 Bosetning/tilflytning og nye næringsetableringer. 

 

Indikatoren er ikke benyttet innen kommunalområdet tidligere. Ved å legge til rette for et positivt 

omdømme vil attraktiviteten øke og herunder vil dette påvirke tilflytning. 

  

Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme 

Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetting 
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Måloppnåelse 

 Nye næringsetableringer i Horten i 2015:  

Vi har ikke benyttet målet tidligere og vil vurdere målet i 2016. Måles en gang årlig.  

 For 2014 og 15 er tallene vist under: 

 

 2015 2014 Endring 

Totalt 282 271 + 11 

A/S 80 86 -6 

Enkeltmannsforetak 188 175 +13 

Andre 14 10 +4 

 

 

De samme tallene for 1. kvartal 2016 versus 1. kvartal 2015: 

 1.kvartal 2016 1.kvartal 2015 Endring 

Totalt 87 67 +20 

A/S 34 14 +20 

Enkeltmannsforetak 46 49 -3 

Andre 7 4 +3 

 
Bosetning:  
01.01.2015: 26 903  

01.01.2016: 27 178 

Dette utgjør en økning på 275 innbyggere hvorav 97 personer er tilflyttet fra andre kommuner.  

Vi har ikke benyttet målet tidligere og vil rapportere målet i 2016. Måles en gang årlig.  

6.4.3. Mål 3  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Inneklima er viktig for å tilrettelegge for god læring og herunder god oppvekst. Man ønsker derfor å 

måle antall innmeldte avvik for over tid å forbedre inneklimaet innen alle barnehager og skoler. 

 

Horten kommune har tidligere ikke benyttet denne indikatoren 

 

 Det ble i 2014 sendt ut en brukerundersøkelse til brukere av bygg med hvor fornøyd de var med det 

nye forvaltningssystemet PSIAM som benyttes innen kommunalområdet. Det ble meldt tilbake med 

Effektiv og trygg eiendomsforvaltning 



en fornøydhet på 5, med en skala fra 1 til 6. 

 

Tilstrekkelig nivå på midler til vedlikehold og drift vil være en utfordring. 

Måloppnåelse 

 Inneklima:  

Det er ikke tallfestet avvik innen inneklima siden denne indikatoren er ny, gjøres i slutten av 

budsjettåret 2016 

 Brukerundersøkelse 

Det er ikke laget noen brukerundersøkelse innen Eiendom i 2015 på grunn av manglende kapasitet, 

gjøres på nytt i forbindelse med slutten av budsjettåret 2016 

 

6.4.4. Mål 4  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 For å kunne måle hvor bra tilrettelagt idretten er i Horten er det valgt å benytte antall medlemmer i 

kommunens idrettslag som parameter. Dette finnes i statistikk fra Norges idrettsforbund, og 

rapporteres årlig. 

 

 Det gjennomføres en årlig brukerundersøkelse for å kartlegge hvor fornøyde idretten i Horten er 

med kommunens tilrettelegging.  

Måloppnåelse 

 Tallene for 2015 viser at antall medlemmer i kommunens idrettslag er: 7588. Dette er noe lavere enn 

målsetningen. 

 Brukerundersøkelsen viser en score på 4,2 noe som ansees å være bra. Målet vurderes oppnådd 

6.4.5. Mål 5  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Vann er en ressurs som er samfunnskritisk. Ved å redusere/hindre forurenset vann til innbyggere vil 

man bidra sterkt til folkehelse og trygghet for innbyggerne. Herunder vil også lekkasjer i nettet vil 

også muligheter for forurenset vann bli redusert, samtidig som det bidrar til at en viktig ressurs ikke 

sløses bort. 

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud 

Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering 
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 Horten kommune har i dag ansvar for 200 km med avløpsrør, samt tre renseanlegg. Ved å hindre 

utslipp av urenset kloakk via renseanleggene til sjø vil man også bidra til miljø og forbedret bade-

vannkvalitet. 

 

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.   

Fortsatt fokus på renseanleggene og deres utslipp til sjø. Tilrettelegge for nytt renseanlegg i løpet av 5 år 

når dagens utslippstillatelse blir utfordret. 

Måloppnåelse 

 Horten har en lekkasjeandel på 29 % (justert beregningsmåte gir en høyere lekkasjeandel enn 

tidligere).  Dette tilsvarer en lekkasjeandel ca på gjennomsnittet for landet. For 2015 hadde vi ikke 

noen tilfeller av forurenset vann. 

 

 For 2015 hadde Horten kommune ikke utslipp av urenset kloakk til sjø via våre renseanlegg. 

6.4.6. Mål 6  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Horten kommune er eier av 140 km med kommunal vei. Kommunen forvalter veinettet og skal sikre 

at dette til enhver tid er framkommelig og sikkert for innbyggerne. Regelverket er slik at hull i 

veidekket som Horten kommune er oppmerksomme på og som er medvirkende til skader vil 

medføre erstatningsplikt for Horten kommune. 

 

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.   

Tilstrekkelige midler til ivaretakelse av veinettet 

 

 Horten kommune har 150 kjøretøy av forskjellig størrelse. Det er et mål at kommunens kjøretøy ikke 

skal ha skyld i ulykker. Antall ulykker er redusert, men ligge fortsatt for høyt. Det arbeides aktiv med 

dette. 

  

Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune 



Måloppnåelse 

 Hull i veien hvor Horten kommune har skyld er 3. Dette medfører at dette resultatet ligger høyere 

enn ønsket. 

 Ulykker hvor Horten kommune har skyld ligger på 14. Dette ansees å være innen målsetningen. 

6.4.7. Mål 7 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten kommune ønsker å bidra til bærekraft gjennom å være energieffektive. Dette har vært en vedtatt 

målsetning siden 2010. 

 

Horten kommune er blant de kommuner som har lavest energikostnad pr kvm i kommunale bygg. 

 

For 2015 var kostnader til energi pr kvm: 97 kr/kvm 

 

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.   

Fortsatte investeringer innen ENØK vil bidra til lavere kostnader. 

 

Det er vedtatt et mål at innen 2017 skal mer enn 20 kjøretøy eid av Horten kommune ha miljøvennlig 

drift. 

 

Planen følges opp neste år med forslag til investeringer innen miljøvennlig framdrift. 

Måloppnåelse 

Horten kommune følger planen og har for øyeblikket: 15 elbiler og 3 hybridbiler. 4 Biogassbiler er bestilt. 

6.4.8. Mål 8  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten kommune har som forutsetning at kommunens virksomhet skal drives lovlig og forsvarlig. For å 

ivareta sikring av naturmangfoldet legges det vekt på at Horten kommune ikke skal bidra til brudd på 

Naturmangfoldsloven. 

  

Legge til rette for bærekraft innen kommunalområde 

Bidra til sikring av kommunens naturmangfold 
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Måloppnåelse 

For 2015 var det ikke registrert noen brudd på lovverket. 2016 måles etter at ved slutten av året. 

 

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.   

Kompetanse innen kommunal saksbehandling innen naturmangfold. 



 

 

1: Effektiv og god prosjektgjennomføring (bygg og anlegg) 

7. Kommunalområde Horten havnevesen 

Horten havnevesen styrer mot et årsoverskudd på kr 0,97 mill mot budsjett kr 0,85 mill. I økonomi og 

handlingsplan for 2016 er vedlikeholdskostnader økt med ca 5 mill i forhold til tidligere år, noe som 

medfører et lavere overskudd. Formålet er å øke kvalitet og tilstand på havnas anleggsmidler. 

Horten havnevesen har et lavt sykefravær på 2,6%. I HKI undersøkelse ligger havna 2,4 poeng over det 

som er målet. 

Det er relativt sett få avvik. De mest alvorlige avvikene skyldes og vedrører andre aktører/ selskaper som 

opererer i havna. Ett avvik er ikke lukket og bearbeides. 

Arbeid med mål- og resultatstyring er under kontroll og ihht til målsettinger.  

  



 

 

 

7.1.1. Fakta 
Kommunalområde Horten havnevesen 

 Regnskap 

pr 1.tertial 

Budsjett pr 

1.tertial 

Avvik Års- 

prognose 

Års-

budsjett 

Beregnet 

årsavvik 

Driftsutgifter 6 154 10 800 4 646 31 954 32 399 -445 

Driftsinntekter -10 675 -10 800 -125 -31 954 -32 399 445 

Netto driftsramme -4 521      

Pr enhet 

Felles       

Driftsutgifter 3 485 6 136 2 651 18 408 18 408 446 

Driftsinntekter -181 -167 14 -537 -500 -37 

Netto driftsramme 3 304 5 969 2 665 18 317 17 908 409 

Driftsavdeling       

Driftsutgifter 1 281 1 615 334 4 564 4 845 -281 

Driftsinntekter -28 -15 13 -42 -45 3 

Netto driftsramme 1 253 1 600 347 4 522 4 800 -278 

Trafikkhavn       

Driftsutgifter 194 284 90 851 852 -1 

Driftsinntekter -847 -663 184 -1 990 -1 990 0 

Netto driftsramme -653 -379 274 -1 139  1 138 -1 

Fergehavn    ¤     

Driftsutgifter 347 894 547 1 898 2 682 -784 

Driftsinntekter -5 988 -6 755 767 -19 688 -20 264 576 

Netto driftsramme -5 641 -5 861 -220 -17 790 -17 582 -208 

Småbåthavn       

Driftsutgifter 409 811 402 2 628 2 432 196 

Driftsinntekter -981 -800 181 -2 447 -2 400 -47 

Netto driftsramme -572 11 583 181 32 149 

Øvrig virksomhet       

Driftsutgifter 438 1 060 622 3 159 3 180 -21 

Driftsinntekter -2 650 -2 400 250 -7 250 -7 200 -50 

Netto driftsramme -2 212 -1 340 872 -4 091 -4 020 -71 

7.1.2. Vurdering 
Det er grunn til å anta at en årsprognose hvor havna styrer mot ca 0,97 mill i pluss har en stor grad av 

sikkerhet. Det er variasjoner på inntektssiden, bl.a har fergeforbindelsen Horten – Moss for første gang en 

nedgang i antall kjøretøy og passasjerer akkumulert pr april og som gir en svak nedgang på inntektssiden. 

Derimot er det grunn til å anta en økning av kraninntekter i Trafikkhavna som følge av økt godsomslag og 

noe økning på øvrige inntekter som følge av utleie eiendom og parkeringsinntekter. 



 

 

I økonomi og handlingsplan for 2016 ligger det budsjettert for kostnader ved mulig sylinderbrudd på 

fergelem. Dersom dette ikke oppstår i 2016 vil overskuddet kunne bli høyere. 

7.1.3. Konklusjon 
Horten havnevesen styrer mot et års overskudd på kr 0,97 mill mot budsjett kr 0,85 mill. 

7.2. HR 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen HR: 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Havna følger plan for opplæring pr ansatt og i felleskap. Det er gjennomført felles førstehjelpskurs og 

kurs/ gjennomgang ISPS (terror sikret havn) for alle ansatte. En har tatt sertifikat for mobil kran og to 

personer er under utdannelse for sertifikat D5L (Fritidsskipper). For øvrig har ansatte deltatt på enkeltkurs 

og seminar knyttet til ISPS, brukersystem havn, havnelederforum, byutvikling etc. 

Sykefravær 

Sykefravær for 1. tertial er 2,6% på korttid og 0% på langtid. 

Medarbeiderundersøkelsen 

Horten kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år og ansatte skal svar på spørsmål 

innen indeksene identitet, HKI, samarbeid og arbeidsmiljø. Nærmere beskrivelse på hva disse indeksene 

innebærer fremkommer under delkapittelet 9.6. Medarbeiderundersøkelsen for kommunalområdet viste 

følgende resultater for 2016: 

Indeks 2015 2016 Mål for 

kommunalområdet 

Identitet 21,0 24,6 24,0 

HKI 23,6 26,4 24,0 

Samarbeid 23,2 25,6 24,0 

Arbeidsmiljø 23,0 26,1 20,0 

Horten havnevesen har et godt HKI resultat hvor snittet er 2,4 poeng over mål. Det er to områder havna 

får score under måltall. Det er gjort en gjennomgang av de ansattes ansvar- og arbeidsoppgaver som i 

større grad skal bidra til at hver enkelt forstår sine oppgaver. 

Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler er planlagt i juni, august og september. 

  



 

 

 

HMS- og kvalitetsutvalg 

Horten havnevesen har gjennomgått og revidert HMS rutiner i januar. Havna har utarbeidet egen 

internkontroll manual med beskrivelse av HMS rutiner. Havna har i tillegg blitt re-sertifisert som 

Miljøfyrtårnbedr 

 
ift i mars som har stor fokus på HMS rutiner. Det er gjennomført 3 vernerunder og det gjenstår 3. 

7.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

Horten havnevesen har utarbeidet økonomi- og handlingsplan som det rapporteres ihht hver måned. Det 

ble gjennomført internkontrollrevisjon i januar med alle ansatte.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Det er utarbeidet egne ROS analyser for havna. I mars igangsatte havna et prosjekt i samarbeid med 

Statens Vegvesen som vil utarbeide ROS analyser for situasjoner som kan oppstå mellom Riksveien og 

fram til og med fergelemmen.  

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-april 5 

Avvik ved tilsyn jan-april 0 

Antall åpne avvik pr 30.april 1 

Det er ingen personskader. Derimot er det meldt avvik på rutiner fra ansatte i Bastø Fosen og Viking, en 

materiell skade og oljesøl. Ett avvik som gjelder A-melding til skatteetaten er ikke lukket.  Ansatte i Horten 

havnevesen rapporteres inn med org.nr Horten kommune. Det bør rapporteres fra Horten havnevesen 

sitt org.nr. Konsekvensen kan være at Horten havnevesen får krav om innbetaling av tidligere mva 

fradrag. Problemstillingen er drøftet med Horten kommune/ HR avdelingen ved flere anledninger. 

  



 

 

7.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperide. 

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

7.4.1. Mål 1  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten havnevesen er midt inne i en omstillingsprosess for disponering av arealene i trafikkhavna. Det er 

gjennomført flere møter med gamle og nye aktører som kan bidra til nytt godsomslag i havna. I tillegg 

jobbes det med en ny strategiplan for havna som kan bidra til å fastlegge endelig framtidige disponible 

havneareal.  

Måloppnåelse 

Etter utgangen av april er det oppnådd et godsomslag på 28.151 tonn, noe som tilsier en økning fra 

fjoråret.  

7.4.2. Mål 2  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er gjennomført systematisk vedlikehold av fergeleier og det er lagerført vitale deler dersom et 

avbrudd skulle oppstå. Rehabilitering av gammel fergekai er ferdigstilt i mars 2016. 

Måloppnåelse 

Pr 1. tertial har ikke fergelemmen hatt avbrudd som ikke har vært planlagt. Trafikken fra riksvei 

sambandet har akkumulert gått ned med ca 2% på kjøretøyer og ca 4% på passasjerer. 

7.4.3. Mål 3 

 

  

Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods 

Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv 
fergehavn med kort ventetid 

Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt 
attraksjonskraft og gode opplevelser 



 

 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er gjennomført flere oppgraderinger i gjestehavna i Horten. Nytt brygge og strøm anlegg ble 

ferdigstilt i 2015. Redningsmuseet er vedtatt solgt og står foran en stor oppgradering/ rehabilitering. Det 

ble i april igangsatt utviklingen av nytt «Bryggeamfi». 

Måloppnåelse 

Det er foreløpig ikke gjort målinger på antall bobil- og båt gjestedøgn siden sommersesongen enn ikke er i 

gang. Det er grunn til å anta at vi går en god sesong i møte, ikke minst på grunnlag av flere store 

investeringer i gjestehavnsområdet. 

7.4.4. Mål 4 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten havnevesen har stor fokus på utvikling av arealer som tilrettelegges for primært utleie og også noe 

for salg. I april ble ny reguleringsplan for Langgrunn vedtatt. I Horten er det igangsatt arbeid som legger til 

rette for utvikling i gjestehavna, det er igangsatt forhandlinger med Norsk Stål om disponering av arealer i 

trafikkhavna og det er gjennomført en mulighetsstudie for arealene mellom gjestehavna og Linden. 

Måloppnåelse 

Pr i dag er over 95% av alle klargjorte arealer leid ut. Det er grunn til å anta en økt utleieinntekt 

sammenlignet med tidligere år. 

7.4.5. Mål 5  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er utarbeidet en egen oversikt over ansattes ansvar- og arbeidsoppgaver. Det er i løpet av 1. tertial 

gjennomført en renovering av kontorlokalene til havnevesenet. Dette har medført større trivsel og bedre 

luftkvalitet. I tillegg er det stor fokus på HMS for de ansatte. 

Måloppnåelse 

Totalt for perioden er det 2,6% korttidsfravær og 0% i langtidsfravær. Det er grunn til å anta et lavt 

sykefravær ut året. Det er relativt sett få avvik i havna. 

Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/lokaler 

Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet 



 

 

7.4.6. Mål 6  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er utarbeidet og godkjent egen utomhusplan for Horten gjestehavn. Flere tiltak er igangsatt. Ny gang- 

og sykkelvei ble ferdigstilt i april 2016 hvor Horten havnevesen var med på del-finansiering. 

Måloppnåelse 

Åsgårdstrand gjestehavn er i hovedtrekk ferdigstilt. Horten gjestehavn er i gradvis endring. Det vil ta noen 

år før denne endelig står ferdigstilt og det utvikles delmål pr år for å nå den endelige ferdigstillelsen. 

7.4.7. Mål 7  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten havnevesen skal i løpet av 2016 legge fram en analyse basert på 4 ulike scenario for utvikling av 

trafikkhavna. Denne vil kunne legge grunnlag for en forutsigbar og langsiktig utvikling. Det er gjennomført 

flere møter med Norsk Stål for å forhandle en tidligere avslutning av gjeldene leieavtaler i trafikkhavna. 

Dette åpner opp for nye aktører og ny disponering av arealer. 

Måloppnåelse 

Det er grunn til å anta at antall arbeidsplasser i trafikkhavna vil gå ned på kort sikt på grunn av Norsk Stål 

sin avslutning. Derimot kan nye aktører i trafikkhavna på sikt skape nye arbeidsplasser. Fergehavna, hvor 

Bastø Fosen har sitt administrasjonskontor, er en stabil og langsiktig aktør. 

  

Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og 
folkehelse 

Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser 



 

 

 

7.4.8. Mål 8  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er ferdigstilt ny sykkel- og gangvei forbi gjestehavna/ Strandpromenaden som Horten havnevesen har 

deltatt i finansieringen av. I tillegg er det gjort flere tiltak ifm gjestebryggene som sikrer gjester, 

eksempelvis er det satt opp brannslukningsutstyr flere steder, det er montert leidere (stiger ned i vannet) 

og det er plassert ut en hjertestarter sentralt i gjestehavna. 

Måloppnåelse 

Mål for 2016 vil nås ift politisk vedtak. 

7.4.9. Mål 9  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Havna har i løpet av januar/ februar gjennomført re-sertifisering for å være Miljøfyrtårn bedrift. En slik 

sertifisering er krevende fordi man hele tiden må ha fokus på og forbedre miljørettet arbeid. 

Det er gjennomført miljøanalyser på Langgrunn. Dette har avdekket forurensede masser på det som er 

betegnet som «Brannfeltet». Tiltak er under arbeid for å avdekke forurenset område. Det vil bli 

utarbeidet tiltaksplan og senere gjort opprydding av forurensede masser. 

Måloppnåelse 

Det er grunn til å anta at forurenset masse på «Brannfeltet» / Langgrunn vil være ryddet opp innen 

utgang av 2016. Havnevesenet har allerede blitt re-sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. 

  

Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavna 

Horten havnevesen skal være en miljørtårnsbedrift og avdekke og rydde opp 
forurensede områder 



 

 

8. Finansområdet 

Innen finans budsjetteres kommunens frie inntekter korrigert for fellesutgifter. Midlene blir fordelt i 

henhold til kommunestyrets vedtak mellom kommunens 6 kommunalområder og benyttes til kommunal 

tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen er opptatt av å budsjettere i henhold til nasjonale føringer, og 

pr 1.tertial er området i balanse. 

8.1. Innledning 

Finansområdet består av følgende deler:

 

Driftsbudsjettet bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. 12. mai ble forslag til revidert 

budsjett offentliggjort og får noen konsekvenser på kommunens disponible midler og som kommenteres 

videre i dette kapittelet. 

8.2. Frie inntekter 

Skatt- og inntektsutjevning  

I statsbudsjettet for 2016 ble det anslått en skattevekst på 6,0 % for kommune målt opp mot 2015. I 

revidert statsbudsjett som ble lagt frem 12.mai ble forventet skatteinngang oppjustert med 600 millioner 

kroner for landet, og som innebærer en forventning om noe økte skatteinntekter i forhold til vedtatt 

budsjett på 0,4 prosent til 6,4%. Horten kommune har budsjettert 709,1 millioner kroner i skatt og 

inntektsutjevning for 2016. Som grafen under viser, har kommunen pr april fått inn i henhold til 

periodisert budsjett. I henhold til egne analyser og revidert statsbudsjett vurderer imidlertid 

Administrasjonssjefen det som riktig å følge nasjonale føringer og økte forventet skatte- og 

inntektsutjevning med ca 4 millioner kroner. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til denne prognosen 

pr 1.tertial. På den bakgrunn foreslår Administrasjonssjefen å sette av disse midlene til disposisjonsfond 

og ikke øke kommunens tjenesteproduksjon tilsvarende.  

Frie inntekter 

•Rammetilskudd 

•Skatteinntekter 

•Inntektsutjevning 

•Integreringstilskudd 

•Kompensasjonstilskudd 

•Rentetilskudd 

Renter- og 
avdragsutgifter 

•Rentekostnader 

•Avdragsutgifter 

•Renteinntekter 

Øvrige fellesposter 

•Pensjonskostnader 

•Avsatte midler til 

lønnsoppgjøret 2016 

•Personforsikring 

•Avskrivinger 



 

 

 

 

Rammetilskudd 

Vedtatt økonomi- og handlingsplan med budsjett 2016 bygger på statsbudsjettet som ble lagt frem medio 

oktober 2015. I dette forslaget var Horten kommune trukket 3,1 millioner kroner grunnet forslag om 

statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juni 2016. I endelig statsbudsjett som ble vedtatt medio 

desember 2015 ble dette forslaget reversert. På denne bakgrunn tilførte staten kommunal sektor økt 

rammetilskudd for inneværende år. I tillegg ligger det en nasjonal føring på opptrapping innen rusfeltet 

med 300 millioner kroner. Summen av dette medfører at rammetilskuddet øker med 5,2 milioner kroner 

og Administrasjonssjefen foreslår å styrke rammene til kommunalområdene Administrasjon og Helse og 

velferd tilsvarende.  

 

Integreringstilskudd 

Horten kommune har et budsjettert integreringstilskudd på 45,1 millioner. I dette budsjettet er det 

budsjettert følgende integrering: 

Bosettingsår Voksne tot 5 år Barn tot 5 år 

2012 13 13 

2013 22 28 

2014 25 12 

2015 51 30 

2016 45 55 

 

I henhold til oppdaterte prognoser vurderer integreringstilskuddet for 2016 å bli på kr.55.518.000. 

Endringen skyldes  



 

 

Ordinært tilskudd 48 130 000 

(+/- ekstra enslig voksensats 1 500 000 

Eldretilskudd 162 000 

Barnehagetilskudd 0 

Ekstratilskudd enslig mindreårig 3 726 000 

Stimuleringstilskudd 2016 for enslige 

mindreårige 

2 000 000 

Sum 55 518 000 

 

Det foreslås ingen budsjettjustering pr 1.tertial på denne posten. Administrasjonssjefen ønsker å følge 

utviklingen frem til 2.tertial og ev fremme forslag til budsjettjustering i neste rapportering. Det vil 

samtidig kartlegges hvor kostnaden øker grunnet veksten i dette tilskuddet og rammer vil foreslås styrket 

i henhold til dette ved 2.tertialrapporteringen. 

 

8.3. Finansposter 

Rentekostnader 

Det er for inneværende år budsjettert en gjennomsnittlig rentekostnad på 2,3 % på kommunens 

langsiktige gjeld. Prognoser tilsier at budsjetterte rentekostnader ikke har noen vesentlige avvik pr 

1.tertial og Administrasjonssjefen foreslår ingen endringer på dette området pr.1.tertial.  

  



 

 

 

Renterisiko 

Horten kommune har pr 1.tertial en låneandel med fast rente på 43,5 % og lån med kortsiktige rentevilkår 

på 56,5 %. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen være i 

intervallet 20-80 %. Horten kommune får i dag relativt gode tilbud på å binde renten over 10 år. På dette 

grunnlag vurderer Administrasjonssjefen å øke andelen fastrente til ca 60% innen sommeren, noe som vil 

medføre økt forutsigbarhet i et lengre perspektiv.  

 

Avdrag 

Horten kommune har budsjettert en forventet avdragskostnad på 41,6 millioner kroner i 2016. Prognoser 

for inneværende år tilsier at dette er i henhold til vedtatt budsjett. Administrasjonssjefen vil på dette 

grunnlag ikke foreslå noen endringer på dette området pr 1.tertial.  

 

Renteinntekter 

Horten kommune har pr 1.tertial en budsjettert renteinntekt på kommunens fond med ca 6 millioner 

kroner. Det er ingen avvik i forhold til budsjettet på denne posten pr 1.tertial.  

8.4. Øvrige fellesposter 

Pensjonskostnader 

I enhetenes ramme utgiftsføres de faktiske pensjonsforpliktelsene til KLP og Statens pensjonskasse 

(pedagogisk personale). For 2015 er disse satsene på hhv 19 % i KLP og 11,55 % i Statens pensjonskasse. 

Dette er ivaretatt i kommunalområdets budsjetter.  



 

 

I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad3 

som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres for differansen mellom 

betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Denne korrigeringen krediteres på 

fellesområdet og kalles premieavvik. I henhold til opplysninger høsten 2015 ble det budsjettert et 

premieavvik inkl. tilbakebetaling av tidligere års premieavvik på ca 20,9 millioner kroner.  

Horten kommune mottok et revidert budsjett fra KLP i slutten av april. I denne oversikten var det en 

vesentlig endring. Kostnaden ute på kommunalområdet ble vesentlig redusert samtidig som 

premieavviket ble justert tilsvarende ned. Totalt for inneværende års budsjett medfører ikke dette noen 

endringer på kommunens samlede pensjonskostnader. Endringen medfører imidlertid reduserte 

kostnader i årene som kommer grunnet redusert premieavvik i år som dermed ikke skal tilbakebetales i 

årene som kommer. Dette er positivt med tanke på kommunens langsiktige økonomi. 

Pensjonskostnader 

I opprinnelig budsjett ble det satt av lønnsmidler tilsvarende et lønnsoppgjør på 2,7%. I revidert 

statsbudsjett som kom 12.mai ble dette oppgjøret justert ned til 2,4%. Administrasjonssjefen foreslår at 

avsatte lønnsmidler ikke reduseres pr.1 tertial. Hovedårsaken til dette skyldes at det meste av 

lønnsforhandlingene ikke har startet pr 1.tertial og kommunestyrets vedtak 097/16 med følgende vedtak: 

«Kommunestyremøtene starter kl 10.00. For øvrig følges vedtatt møteplan og reglementer. 

Kommunalområde Administrasjon styrkes med kr. 200.000,- fra avsatte midler til lønnsoppgjøret 

inneværende år.  

 

Lønnsoppgjøret skal være til høsten og skulle det være midler igjen i til lønnsoppgjøret, vil 

Administrasjonssjefen foreslå ev budsjettjustering i 2.tertialrapporten.  

8.5. Oppsummering 

Pr 1.tertial vurderer Administrasjonssjefen at finansområdet er i henhold til budsjett. Den største 

usikkerheten retter seg mot pensjonskostnader. Administrasjonssjefen vil følge opp dette gjennom 

sommeren og rapportere i forbindelse med 2.tertialrapporten. Risikoen vurderes imidlertid ikke så stor til 

at det bør iverksettes tiltak pr.1.tertialrapporteirngen. 

  

                                                             

3 Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr 31.12 og 

parametere for lønnsvekst, diskonteringsrente mv som fastsettes av Kommunal og regionaldep. 



 

 

 

9. HR 

Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca 2300 ansatte fordelt på ca 1600 årsverk. For å 

dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune fremstår som en 

attraktiv arbeidsplass, med gode ledere, gode og helsefremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er 

fokus på HMS, hele stillinger, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig. 

 

Horten kommune baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier: 

 Åpenhet 

 Raushet  

 Tillit 

 Respekt  

 Omsorg 

I dette kapittelet har Administrasjonssjefen fokus på status i forhold til viktige personalrettede tema som 

nærværsutvikling, medarbeidersamtaler, opplæringsplaner og status i forhold til siste arbeidsmiljø-

undersøkelse som ble gjennomført i løpet av 1.tertial.  

9.1. Sykefraværsutvikling 

Horten kommune har som mål å redusere sykefraværet til under 8,5 % innen utgangen av 2016. 

Horten kommune hadde en svært god utvikling med reduksjon i fravær i 2015. Totalt for 2015 ble 

sykefraværet 8,9 %. En reduksjon fra 9,2 i 2014. 

Det viktigste virkemiddelet mot sykefraværet er en langsiktig, kontinuerlig jobbing med HMS og 

arbeidsmiljø, med oppfølging av syke, og tilrettelegging. Administrasjonen følger nøye med på utviklingen 

i sykefraværet pr. virksomhet, og legger frem følgende utviklingstrekk for kommunen som helhet. 

 

9.2. STATISTIKK SYKEFRAVÆR 2009-2015  

NAV har skiftet datasystem, og har problemer med å produsere statistikk for legemeldt fravær slik at vi 

kan sammenligne med andre Vestfoldkommune, og med oss selv fra tidligere år. Dette vil komme tilbake 

senere. 

 



 

 

9.3. NÆRVÆR JANUAR tom april 2016 

 

Erfaringsmessig er fraværet de fire første månedene høyere enn totaltallet for året fordi det er mindre 

fravær i sommerhalvåret.  

9.4. Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler er et viktig instrument i forhold til både arbeidsmiljø, sykefravær, og 

kompetanseutvikling. Det er laget maler for hvordan samtalene skal gjennomføres, og det har vært 

gjennomgang av temaet i forbindelse med lederopplæringen. Det er et eget punkt i skjemaet som 

omhandler deltid, og ønske om økt stillingsstørrelse.  

Det rapporteres at medarbeidersamtaler i all hovedsak gjennomføres i henhold til planen, men at enkelte 

enheter har utfordringer i å få gjennomført alle fordi det er svært mange å følge opp, og med mange små 

helgestillinger. 

Noen steder gjennomføres utviklingssamtaler i grupper for disse. 

9.5. Oppfølging av egen opplæringsplan 

Virksomhetene rapporterer i all hovedsak at oppfølgingen av egen opplæringsplan er i tråd med de krav 

som er satt, men enkelte steder rapporterer om at dette har måttet prioriteres bort av ressursårsaker.  

Opplæring av ledere er et satsingsområde, som det fortsatt er stort fokus på ved opplæring av nye ledere, 

og i Lederforum hver mnd. 

9.6. Medarbeiderundersøkelsen 

Hver vår gjennomføres medarbeiderundersøkelse som i tillegg til HKI (humankapitalindeks), måler 

Identitet, Samarbeid og Arbeidsmiljø. 



 

 

 

1562 respondenter er bra, og over 100 flere har svart sammenlignet med i 2015, men vi kan fortsatt 

ønske en enda bedre respons, og må bevisstgjøre ledere og ansatte på verdien av HKI som verktøy for å 

arbeide for et bedre arbeidsmiljø. Resultatene for enkeltenheter varierer en del, men det har vært jobbet 

godt mange steder, og det vises på resultatene. Totalresultatet for Horten kommune viser en økning i 

score både på Identitet, HKI, Samarbeid og Arbeidsmiljø. 

De stedene det ser ut til å være forbedringspunkter er knyttet til påstand 2 som omhandler ressurser. 

Det er viktig å huske at dette er snittskåren for hele kommunen, slik at dette bildet kan se svært forskjellig 

ut fra en avdeling til en annen. Avdelingen må vurdere egen skår og egne forbedringsområder. 

De enhetene som scorer svært lavt får tilbud fra HR-seksjonen om støtte til oppfølging og HKI-verksted. 

Noen steder gir dette et godt bilde av situasjonen ved at målingen er utført midt i en turbulent periode 

med ulike utfordringer i enheten, og har derfor en naturlig forklaring. 

 

Skår for Identitet var lav for kommunen totalt. Horten kommunes visjon er helt ny, og vil nok bli 

tydeligere i de ansattes bevissthet fremover. Dette kan være den mest vesentlige oppgaven å jobbe med 

framover. Det kan synes som at ansatte føler identitet med sin egen enhet, men ikke for kommunen som 

helhet. 

Alle ledere har tilgang til Måleverkstedet på nettet. Det er et verktøy man kan bruke i HKI-verksted i 

enheten for å samarbeide med alle ansatte med å lage forslag til tiltak for å øke scoren og trivselen, og 

som kan følges opp fra år til år. 



 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

10. Internkontroll 

Kommunelovens formålsparagraf (§1): 

«Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en 

bærekraftig utvikling.1 Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 

høy etisk standard.
2” (Lovdata)

 

 

10.1. Betryggende kontroll (egenkontroll) 

Kommunelovens § 23.2: 

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll”. Det er i tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og 

særlover som kan knyttes opp mot internkontroll.  

Internkontroll blir definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av 

de som har overordnet ansvar for god ledelse, styring og kontroll.  

 

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre: 

 Målrettet og effektiv drift  

 Etterlevelse av lover og regler 

 Pålitelig rapportering  

 Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak 

 

Administrasjonssjef og kommunalsjefene har et spesielt ansvar mht plikten om internkontroll slik 

at det skjer en god forankring av arbeidet.  

 

Komponenter for oppfølging – Internkontroll  

Kontrollmiljøet er grunnlaget for en effektiv egenkontroll. Dette omfatter organisasjonsstruktur, 

kompetanse/personalpolitikk, ledelsesfilosofi, ansvar/roller og myndighet. Holdninger og verdier 

må vektlegges, og kommunens ledelse skal sørge for at internkontrollen kan dokumenteres og 

etterleves.  

 Risikovurderinger skal fange opp forbedringer for en positiv utvikling og avklaring av 

risikoaksept. 

 Kontrollaktiviteter skal sikre at aktiviteter er i samsvar med regelverk 



 

 

 

 Informasjon og kommunikasjon skal være pålitelig, relevant og tilstrekkelig kommunisert ut til 

innbyggere, ansatte og eksterne parter.  

 Ledelsesoppfølging og rapportering  

 Læring og kontinuerlig forbedring – en lærende organisasjon hvor det er åpenhet for å melde 

avvik. 

Planmodell 

 

Politisk system 

 

 

Tilrettelegging for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd: 

 

 

 

 

Virksomhetsplaner: 

 Virksomhetsplaner skal være basert på risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

 Alle virksomheter med budsjettansvar er pålagt å ha en virksomhetsplan som periodisk skal 

følges opp og revideres. 

 

  



 

 

10.2. Månedsrapporteringen – systemet 

Basert på innspill fra Horten kommunes budsjettansvarlige vurderes status på økonomi, personal 

og internkontroll i forhold til vedtatte målsettinger. Oppsummeringen for det enkelte 

kommunalområde gjengis med ulike fargekoder.  

Tabellen under forklarer hvordan fargekodene skal forstås:  

Farge Forklaring  

Grønt Kommunalsjefen vurderer at status er i rute og det anses ikke som nødvendig å iverksette 

tiltak for å oppnå vedtatte målsettinger. 

Gult  Kommunalsjefen vurderer at det må gjennomføres tiltak for å oppnå vedtatte mål, men 

tiltakene vil ikke gå utover delegerte fullmakter eller påvirke tjenesteproduksjonen i 

vesentlig grad.  

Rødt Kommunalsjefen vurder at det må iverksettes tiltak som kan kreve vesentlige endringer på 

tjenesteproduksjonen. Formelle forslag til endringer i tjenesteproduksjonen kan muligens 

fremmes for politisk behandling i førstkommende tertialrapport 

 

For internkontroll skal det rapporteres på følgende: 

 

  



 

 

 

10.3. Rapportering - internkontroll 

 

 
Kommunalområdene melder at de er i rute og følger opp aktivitetene i årshjulet. Kommunal-

område Oppvekst melder gult i Barne- og familietjenesten fordi det gjenstår arbeid med intern 

gjennomgang av rutiner og ROS analyser. Kultur- og samfunnsutvikling melder gul status, de er i 

prosess med ajourhold i rutineportalen. Kommunalområde teknisk har prioritert utarbeiding av 

planverket i denne perioden.  

 

Internkontroll  

En viktig indikator for internkontroll er i hvilken grad formaliserte systemer, styrende dokumenter 

og rutiner etterleves i Horten kommune.  

 

God ledelse og styring på alle nivåer er avgjørende for kommunens kvalitet på tjenester og 

betryggende kontroll. Administrasjonssjefen har gjennomført en strukturert samtale med hver av 

kommunalsjefene. Ledelsens gjennomgang pr kommunalområde har hatt fokus på betryggende 

kontroll, læring og forbedringsområder.  

 

  

Kommunalområde Faktor Januar Februar Mars April

Økonomi 1 2 2 2

Personal 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1

Økonomi 2 2 2 2

Personal 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1

Personal 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1

Personal 2 2 2 2

Internkontroll 2 2 2 2

Økonomi 1 1 1 1

Personal 1 2 2 2

Internkontroll 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1

Personal 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1

Finans Økonomi 1 1 1 1

Horten havnevesen

Oppvekst

Administrasjon

Helse og velferd

Kultur og 

samfunnsutvikling

Teknisk



 

 

Etikk 

”Administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse 

blir fulgt. Kommunalsjefer og ledere av underliggende enheter har et særlig ansvar for oppfølging. 

En leder har gjennom ord, handlinger og lederstil stor innflytelse på kulturen og normene for 

adferd i organisasjonen. Den enkelte folkevalgte og ansatte plikter å gjøre seg kjent med de 

bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes rolle, og har et 

personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte”. 

(Ref. Horten kommunes etiske retningslinjer) 

 

Etikk har vært på agendaen i alle administrasjonssjefens ledermøter denne perioden. Tiltaksplan 

for implementering av etiske retningslinjer og kommunens antikorrupsjonsarbeid er utarbeidet og 

skal gjennomgås og godkjennes av administrasjonssjef. 

 

Kvalitetsforbedring  

Systematisk arbeid med kvalitet og sikkerhet handler i stor grad om å skape en lærende 

organisasjon hvor gode kulturer etableres og utvikles. Medarbeidere har en nøkkelrolle i 

kvalitetsarbeidet fordi de kjenner egen tjeneste i dagliglivet, og vet derfor hvor risiko for svikt kan 

være størst. Verdien åpenhet er en forutsetning for god kvalitet.  

Oppvekst og Helse & Velferd synliggjør resultater i kvalitetsmeldinger som forelegges folkevalgte 

årlig. Brukerundersøkelser praktiseres ulikt innenfor hvert kommunalområde avhengig av hvilke 

tjenester som ytes. Utarbeiding av nye retningslinjer for brukermedvirkning er i prosess. 

 

Kompetanse 

Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk oppfølging mht 

opplæring av medarbeidere. Kommunen har en overordnet opplæringsplan som skal rulleres og 

være førende for all opplæringsvirksomhet (inkl internkontroll). Nyansatteprogrammet er et viktig 

verktøy for at nye ledere og medarbeidere får en god start som ansatt i Horten kommune. Det er 

forventet forbedret oversikt og dokumentasjon på gjennomført opplæring etter innføring av nytt 

HR system.  

Evaluering av lederopplæringen er nå i prosess og det er iverksatt et arbeid med å planlegge 

opplæring av nøkkelpersonell relatert til informasjonssikkerhet (personopplysningsloven). Det er 

gitt opplæring i ROS- og avvikssystem på lederforum i mars. Ledere kan ta kontakt ved behov for 

bistand i gjennomføringen av ROS og bruk av avvikssystemet. 

 

  



 

 

 

Kommunikasjon og samhandling  

– ”DIALOGBYGGER - FORENKLER - IDENTITETSSKAPER” 

Kommunikasjonsansvarlig koordinerer og bidrar til at vedtatt kommunikasjonsstrategi blir 

ivaretatt. Kvalitet på informasjonsutvekslingen og samhandling internt sammen med korrekt 

informasjon og brukervennlige kommunikasjonskanaler mot innbyggerne er en forutsetning for 

god kvalitet og måloppnåelse. Kommunen har besluttet en møtestruktur med mandater som er 

førende i hele organisasjonen. 

 

10.4. Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid  

Plan for intern revisjon av overordnet system inkludert styringsdokumentasjon er utarbeidet og 

rulleres. De prioriteringer og tiltak som gjøres har en risikotilnærming.  

 

Viktige prioriteringer i perioden: 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Brukermedvirkning – oppstart av prosess for gjennomgang og forbedring av kommunens 

retningslinjer 

 Etiske retningslinjer/verdier og antikorrupsjonsarbeid – etisk arbeidsutvalg har utarbeidet 

rapport med tilhørende plan for videre oppfølging av arbeidet  

 Avvikshåndtering, forbedring og læring – implementering av nytt digitalt avvikssystem (KF 

avvik) 

 Nye rutiner utarbeidet i forbindelse med innføringen av nytt digitalt HR system 

 Bruk av E-læringsverktøy og opplæring 

 Informasjonssikkerhet, gjennomgang av alle overordnede rutiner 

 Miljø, Miljørettet helsevern og HMS (helse, miljø og sikkerhet for ansatte)  

 Prosjektarbeid - revidert styrende dokument, byggeprosjekter skal utarbeide egne 

retningslinjer for å sikre kvalitet ved gjennomføring av større prosjekter 

 Lovdata pro - årlig kontroll av varslingslister i prosess 

 

I rutineportalen er ansvar og roller, styringsdokumenter og rutiner beskrevet og tilgjengelige. Alle 

medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med systemer og rutiner i rutineportalen og få 

nødvendig opplæring. Det er opprettet en gruppe for å se på forenklingsmuligheter og forbedring 

av brukergrensesnittet i rutineportalen (intranett). Intern revisjon av rutiner skal gjennomføres i 

neste periode. 

  



 

 

10.5. Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Analysene gir grunnlaget for utarbeidelse av virksomhetsplaner og for en systematisk 

gjennomgang av driftens risikoområder. Kommunalområdene vurderes å være i rute når det 

gjelder ROS-analyser. Resultater av ROS- analyser synliggjøres som tiltak i planverk. Årlig 

rulleres og utarbeides en sektorovergripende ROS med tilhørende plan for internkontroll. 

Administrasjonssjefen vil i denne sammenheng spesielt se på arbeidsbelastningen innen hvert 

kommunalområde. 

 

Samfunnssikkerhet - og beredskap 

Det er ansatt ny beredskapssjef i økt stillingsandel (100%) for måloppnåelse. Beredskapssjef har 

utarbeidet virksomhetsplan for 2016 med fokus på: 

 Årshjul for opplæring og øvelser 

 Informasjon og oppsøkende virksomhet 

 Bistå ledere i arbeidet med å oppdatere planverk og ROS-analyser i CIM 

(administrasjonsverktøy for krisehåndtering) 

 Informasjon om beredskap på kommunens nettsider 

 Workshop med aktuelle ledere om PLIVO-rutinen (pågående livstruende vold) 

 Vurdere organisering av planverket 

 Oppfølging og kontakt med systemansvarlig Gemini (SMS-varsling) 

I tillegg vil alternativ «katastrofe-lokalisering» av kriseledelse og sentrale driftsfunksjoner 

vurderes. 

 

10.6. Avviksoversikt 1. tertial 2016 – Horten kommune 

Antall avvik Antall 

Antall meldte avvik jan-april 868 

Avvik ved eksterne tilsyn jan-april 1 

Antall åpne avvik pr 30.april 15 

 

 

Grad på avvik Antall 

Meget alvorlig 156 

Alvorlig 491 

Lite alvorlig 221 

 



 

 

 

 

 

Type avvik Antall 

HMS 437 

Informasjonssikkerhet 32 

Tjenester, kvalitet, saksbehandling 399 

 

Det vurderes slik at avvik meldes og håndteres på en systematisk måte og at kritiske avvik blir 

prioritert for å hindre at avvik skjer igjen. Det er avdekket svakheter i statistikkmodulen til 

avvikssystemet, dette gjelder for avvik registrert via håndholdte enheter i Helse og velferd. 

Samtlige av disse avvikene er håndtert og lukket. Feilen som er avdekket skal håndteres i 

samarbeid med leverandør. Avvikssystemet tas stadig mer aktivt i bruk og dette vurderes som 

positivt for å sikre læring og forbedring.  

 

Horten kommune skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå 

svikt i tjenestene og brudd på krav og rutiner. Når svikt skjer, har kommunen et system for å 

fange opp hendelser slik at vi har evne til forbedring og læring. Kommunen har også systemer for 

varsling og klager på vedtak. Kommunalområdene rapporterer og kommenterer egen status pr 

kommunalområde. 

  

Lukkinger i perioden som  

fikk endret alvorlighetsgrad: 

 

Økt alvorlighetsgrad: 15 

Senket alvorlighetsgrad: 129 



 

 

10.7. Interne og eksterne tilsynsaktiviteter og revisjoner – 1. tertial 

Tilsyn   Område Kommentarer 

Riksrevisjonen ved 

regional kontrollenhet 

Skatt Sør 

Horten kemnerkontor, 

skatteregnskapet og 

innkrevingsarbeidet 

Avsluttet  

Kontrollutvalget 

Vestfold 

Kommunerevisjon 

(forvaltningsrevisjon) 

Overordnet analyse 

Horten kommune 2016-

2019 (ROS) 

Kommunal virksomhet  

som er organisert i 

selvstendige rettssubjekt 

(eks IKS, aksjeselskap) 

Plan for forvaltningsrevisjon vedtas av 

kommunestyret 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn ved hjelp av 

selskapskontroll (egen plan) 

Forvaltningsprosjekt 

«Internkontroll Lønn” 

 

Planlagt oppstart 

 

Vestfold 

Kommunerevisjon 

(Regnskapsrevisjon) 

Revidering av 

årsregnskapet og 

løpende enhetskontroller  

Gjennomføres hvert år  

Enhetskontroll Horten Havn  

Verifikasjoner, 

interimsrevisjon og 

kontroller 

 

Årlig oppfølging 

 

 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Samfunnssikkerhet og 

beredskap  

CIM 

Øvelse i Vestfold gjennomført nov. 2015 

Evaluering og rapport 

Avsluttet 2016 

Forvaltningskontroll- 

tilskudd i landbruket 

2015 

Gjelder produksjonstilskudd og tilskudd til 

regionale miljøtiltak 

Avsluttet/ oppsummeringsmøte planlagt 

Barnehager  

Kommunen som 

godkjenningsmyndighet 

og opplysningsplikten 

Avsluttet 

Rettsikkerhet ved bruk av 

tvang og makt 

Stedlig tilsyn Helse- og velferd iht plan 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

1 tilsyn i barnevernet 

"Introduksjon og 

norskopplæring i 

voksenopplæringen og 

Avventer svar 

 

Avsluttet 



 

 

 

NAV” 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Tilsyn med 

helsetjenesten Horten 

fengsel 

Avsluttet  

Arbeidstilsynet 
Skole 

Fagerheim skole  

Avsluttet 

Meldt ny befaring  

Mattilsynet 
Sikkerhet Kjøkken 

Horten vannverk 

Avsluttet 

Avsluttet 

Horten kommune 

Miljørettet Helsevern 

Kommuneoverleg 

Forebygge spredning 

eller økning av faktorer 

som kan påvirke helsen 

vår i negativ retning  

 

 

 

Miljørettet helsevern Re iht plan 2016 

Løpende håndteringer av henvendelser 

v/kommuneoverlegen og Miljørettet 

Helsevern RE. Kommuneoverlegen påser 

også at avvik og pålegg følges opp av 

berørte områder.  

Horten kommune 

v/administrasjonssjef 

Styringsdialog med  

kommunalsjefene som 

orienterer om status 

Månedlig rapport med oppfølging på 

områdene: Økonomi, Personal og IK og 

kvalitet i tjenestene  

Vestfold 

interkommunale 

brannvesen 

Brannforebygging i 

Horten kommune 

Fortløpende i følge plan Avvik følges opp av 

berørte områderTekniske avvik:  

Kommunalområde Teknisk 

Organisatoriske avvik: 

Kommunalområde 

Innkjøpsansvarlig Kontrollaktiviteter - 

Innkjøp 

Planlagt og fortløpende 

Arkivleder Restansekontroll  Planlagt og fortløpende 

Skagerak nett AS  

Det lokale EL – tilsynet 

Forebygge brann og svikt 

i Horten kommune 

Funn følges opp og tiltak prioriteres ut fra 

risiko 

Horten kommune som 

bevilgningsmyndighet: 

Securitas 

 Bevilgningskontroll  

 Skjenkekontroll 

 Salgskontroll 

 Stengt 
bevilgingssted 

Funn følges opp  

Oppvekst 

Barnehager 
Tilsyn kommunale og 

ikke-kommunale 

barnehager 

I prosess iht plan med utvalgte 

prioriteringsområder. 5 av 10 tilsyn 

gjennomført 

Oppvekst 

Barnevern 
Fosterhjemsordningen  

Tilsynsfører  

Besøk og iht rutiner 

Horten kommune 

Informasjonssikkerhet 

Intern gjennomgang og 

årlig sikkerhetsrevisjon 

Ivareta kravene i personopplysningsloven 

Revisjoner gjennomført 



 

 

Horten kommune 

Helse miljø og sikkerhet 

for ansatte 

Intern revisjon 

gjennomført HMS – 

system (Godkjent i AMU) 

Årlig rapport  

Ivareta kravene i Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser 

Vedtak i AMU mht rapport følges opp 

 

Teknisk  

IK-mat 

Intern revisjon 

gjennomført m/tiltak 

Følges opp  

Helse og velferd 

Legemiddelhåndtering 

Farmasøytisk tilsyn Følges opp 

Økonomisjef 

Eierskapsmelding 

Oppstart og i prosess Planlagt ferdig i utgangen av 2016 

Horten kommune 

Vedlikehold og bygg- IK 

Systematiske kontroller i 

verktøyet PSIAM 

Rutiner for pålagte kontroller 

Horten kommune 

Lean aktiviteter 

Prosessgjennomganger 

for effektivitet, kvalitet og 

HMS 

Forbedring og læring nær drift 

10.8. Konklusjon 

I følge dokumentasjon i månedsrapporter er kommunalområdene i all hovedsak i rute og følger 

opp kommunens årshjul. Det gjennomføres månedlig styringsdialog om status mht til mål og tiltak 

i administrasjonssjefens ledermøte. God styring og ledelse med ”orden i eget hus” er en viktig 

faktor for en velfungerende drift og måloppnåelse i Horten kommune. Systematisk oppfølging av 

avvik for kontinuerlig forbedring og implementering av rutiner og systemer er i følge 

rapporteringen et fokusområde. 
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